Referat fra Ordinær generalforsamling i Dansk Frieser Forbund
søndag den 16. marts 2014 i Højby, Fyn
Bestyrelsen: Anders Henriksen, Line Grundtvig-Sørensen, Christina Arsland, Melisa Mark, Helle Rosenkrans
Dirigent: Jørgen Kold

Referent Helle Rosenkrans

Stemmetællere: Betina Pinion, Birgitte Marskot
1. Næstformand Christina Arsland bød velkommen

Valg af dirigent uden bemærkninger
Valg af referent uden bemærkninger
2. Næstformanden fremlagde bestyrelsens. Beretningen blev taget til efterretning uden
bemærkninger. Se sidst i referatet.
3. Fremlæggelse af regnskab – efter en del debat godkendtes regnskabet på betingelses af sletning af
to linier vedr. deltagelse i møder i Holland. En del Dialog som ikke vedrørte regnskabet, men som
dirigenten gav plads til.
Kasseren spurgte om holdning til udbetaling til bestyrelses medlemmere for deltagelse i møder
til hingstekåring. Argumenter for og imod, men op til bestyrelsen hvordan de vil fordele det i
vedtægterne fastsatte max.
Jørgen kold slog undervejs fast at beslutninger truffet af den ikke fuldtallige bestyrelse var
gældende, og at en bestyrelse som ikke er fuldtallig ikke bare har ret men pligt til at varetage
foreningens interesser.
4. Fastlæggelse af kontingent: Forslag var uændret kontingent og dette blev godkendt
5. Indkomne forslag.
Forslag om lokalforeninger blev trukket tilbage af bestyrelsen.
Det blev dog aftalt at det er den nye bestyrelse fortsætter samarbejdet med lokalforeninger
vedr retningslinier og det rette antal af lokalforeninger.
Forslag til vedtægtsændring P.5.3 blev forkastet
Forslag til vedtægtsændring P.5.4 blev vedtaget
Forslag til vedtægtsændring P5.5 blev forkastet
6. Valg til bestyrelsen:
Der var spørgerunde til alle kandidater så GF kunne fastslå at det var ok med alle opstillede
kandidater.

Opstillede var:
Lonnie Nordstedt

64 stemmer

På valg næste gang i 2016

Melisa Mark Nielsen

53 stemmer

På valg næste gang i 2016

Line Gautesen

51 stemmer

På valg næste gang i 2016

Vibeke Hjort

53 stemmer

På valg næste gang i 2016

Dorthe Beyer Andersen

43 stemmer

På valg næste gang i 2015

Gerbrig Postma

45 stemmer

På valg næste gang i 2015

Pernille Skytte Nielsson

45 stemmer

På valg næste gang i 2015

Thorsten Skov

26 stemmer

Blev ikke valgt

7. Valg af revisor og revisor suppleant:
Revisor:
Line Grundtvig-Sørensen
Revisorsuppl:
Heidi Jørgensen

Nye revisor forlangte at få referat hver 3 måned og får fuld oversigt over kontobevægelser og adgang til
økonomiprogrammet, og vil lave en kort oversigt til bestyrelsens referater vedr. balance i omkostninger
i forhold til indtægter.
8. Valg af Suppleanter:
Suppl. 1
Suppl. 2

Betina Pinion
Anneli Hansen

9. Evt.:

Der var stemning for t at DFF kan opkræve indmeldelsesgebyr på 90,således at gebyret i alt bliver 200,- = 110,- til KFPS og 90,- til DFF.
Lade lokalforeningerne opfordre medlemmer til at få sendt mailadresser til DFF.
At den nye bestyrelse hurtigst muligt giver lokalforening Vendsyssel besked om velkomst i DFF.
Generelt opfordring til at bestyrelsen for styr på regler mm. Omkring lokalforeningerne.
trailer input, bur rum til DFFs ting
kåring input, dyrlæge, fast boks
Roskilde racerepræsentant, dff kontakt Susan valentin
Royal kfps, ok kfps, ny bestyrelse undersøg dk om ok at bruge Royal

Mødet sluttede i god ro og orden.

Bestyrelsens beretning for 2013
Velkommen til Jer alle – det er dejligt at se så mange på trods af den sidste tids uenighed og de mange
negative skriverier – her tænker jeg specielt på fb
Det skal ikke være nogen hemmelighed - at os der er tilbage i bestyrelsen er rigtig kede af - at alt den energi
og arbejdsindsats, som vi hver især har ydet det foregående år i høj grad føles spildt.
Vi har alle haft et stort ønske om - at vi ved en sidste kraftanstrengelse - ville gøre noget for Dansk Frieser
Forbund før det er for sent.
I løbet af 2013 har vi set en stigning i antallet af betalende medlemmer.
Medlemmer er fundamentet for vores forening, så vi rigtig glade for - at de senere års udvikling med
faldende medlemstal er vendt.
Hvordan den seneste tids turbulens vil påvirke medlemsantallet i 2014 ved vi naturligvis ikke, men vi har
modtaget opsigelser på den baggrund.
Vi beklager dybt denne situation som vi ganske unødvendigt er havnet i nu - og vi syntes virkelig det er en
skam for vores forening.

Som situationen er – så er det mig der skal stå for at aflevere bestyrelsens beretning og den kommer her.
Vi har arbejdet seriøst på at få orden på nogen af de mange løse ender der har været efter de seneste års
turbulens i vores forening.
Oprydning i varelager,
Oprydning i regnskab,
adgang til DFF kontoen
Oprydning i medlemslisten og meget mere
Dette har naturligvis taget hårdt på ressourcerne og meget af den energi og
tid som bestyrelsen har haft til DFF
Vi valgte i år at afholde 3 mindre kåringer – og på trods af nedgang i bedækninger, kunne vi tiltrække
mere end de obligatoriske 25 deltagere pr. kåring, så alle tre kåringer kunne gennemføres.
Faktisk er vi glade for at antallet af heste til kåring i 2013 har været stigende i forhold til de sidste to år.
Om det skyldes 3 kåringer, flere heste i Danmark generelt, stemningen i vores forening som dengang var i
bedring, ja det ved vi naturligvis ikke, men dejligt er det.
På alle kåringer har vi fået opbakning fra lokalforeningerne i form af shows, og for det vil vi gerne sige
mange tusinde tak. Det er et fantastisk stykke arbejde og uvurderlig reklame alle disse showgrupper gør
for vores forening. Vi håber vi ses i løbet af 2014.
Kåring Fyn
Blev en hyggelig lille kåring. Godt vejr – glade mennesker – vellykket IBOP – Dyre lokummer – eller smukke
faciliteter – desværre blev Ingeborg Kloster kurset ikke til noget og vi havde forventet at kunne bruge de
dejlige faciliteter til begge aktiviteter.
Kåring Vest
Vellykket kåring – gode omgivelser dog en lidt støvet bane – de har lovet i Randers at banen er bedre i
år….;-)
Der blev også afholdt IBOP
For første gang blev der på kåring vest vist samlinger. Det var en fornøjelse at se bl.a. den ene gruppe var
under ryttere ( noget vi gerne vil se mere til)
Vi havde for første gang ”Show of” af kroonhoppe og modelhoppe – noget vi også gerne vil se mere af

Kåring Øst
Som altid en dejlig kåring – godt vejr - Der blev også afholdt IBOP
Her udnævntes for første gang i DFFs historie et æresmedlem - Anneli Hansen.
Hjemmesiden
Vi har fået en helt ny hjemmeside som er startet op fra bunden. Den er nu blevet velfungerede og kan med
lidt (meget lidt) hjælp redigeres af de fleste (i hvert fald hvis man har lidt computersans)
Lokalforeningerne har vi jo heldigvis mange af. Antallet af foreninger er stigende og det viser jo en stadig
større aktivitet blandt frieser-ejere hvilket vi alle kan glæde os over. Som mange jo nok er klar over - er vi i
øjeblikket ved at finde frem til den form DFF og lokalforeningerne skal fungere sammen under. Da hele
dette område er i udvikling, er vi stadig i denne proces.
Dyrskuer
Frieserhesten har været flot repræsenteret på dyrskuer over hele landet, det er dejligt at se der er så
mange smukke friesere og engagerede ejere.
Landsskuet 2013
Frieserne var mødt talstærkt op til årets landsskue i Herning. Ikke mindre end 30 stk. -15 udstillere og 15
showheste, som gjorde en fantastisk og flot reklame for frieserhesten i Danmark.
I 2013 har mange af vores danske friesere klaret sig godt og har fået prædikater som: Sport, Kroon, model
og preferent.
Vi så Danske hopper på centralkåringen og danske hingste på hingstekåringen.
Verdens Top 50 avlere
Lisbet Schracstabel blev en superavler i DK – som nr. 39 og eneste dansker på listen
Alt i alt har det været et hårdt men ganske forrygende år – vi har ikke ligget på den lade side.
Vi vil også gerne sige en tak til Fleur Trubka – som har måttet trække sig pga. sygdom. – vi sender hende en
blomsterbuket.
Vi takker for det foregående år og det er vores håb og ønske at foreningen kan finde et fodfæste - så
arbejdet kan fortsætte i en mere stabil form.
Godt kårings-år til Jer Alle

