BESLUTNINGSREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I DANSK FRIESER FORBUND
D. 4-1-09
Tilstede : Mogens, Helle, Morten og Tina. Afbud : Heidi, Louise og Jørgen.
1.Referat.
Referatet fra sidste møde godkendt.
For at sikre at uddelegerede opgaver løses, besluttes det, at alle senest 14 dage efter at referatet er sendt ud,
melder tilbage til hele bestyrelsen når opgaven er udført. Referenten er ansvarlig for at følge op på om alle
opgaver er løst.
Datoerne for næste års kåringer er på plads. Kåring Øst : 11 juli, Kåring vest : 19-20 september.
Til kåringssekretær foreslås Jørgen Finnerup til store hal og Louise til lille hal. Morten afklarer med FPS om
dommerne er indforståede med tilstedeværelse af ringsekretærer.
2. Post.
Morten har modtaget indbydelse til kursus i hestebedømmelse, eksteriør og bevægelse. Det foregår i Holland d.
13-17 juli og er for alle medlemmer. Der er dog begrænsede antal pladser. Indbydelsen er lagt på hjemmesiden.
3.WFHO og regionsmøde d. 9-1.
Morten og Helle deltager i regionsmødet. Der er valg til regionsbestyrelsen. Morten stiller op til valget.
4. Kontrakt FPS
Som følge af mødet med FPS hvor vi udbad os honorering for div. arbejdsopgaver har vi modtaget et udkast til
hvordan afregningen kan foregå. En ca. beregning giver lavt sat 134.000 kr. næste år. Flere medlemmer og flere
kåringer medfører mulighed for større indtjening. Enighed om at det for DFF er et godt udspil men at vi afventer
at se kontrakten. FPS ønsker tilbagemelding på hvorvidt DFF er et godkendt forbund i såvel DK som EU. Morten
følger op på dette.
5. Generalforsamling.
Mogens, Louise og Tina genopstiller ikke. Jørgen genopstiller.
Generalforsamlingen 2009 afholdes søndag d. 1-3 på Fangel Kro. Som optakt holder dyrlæge Rikke Munk
Andersen fra Højgård Hestehospital et foredrag om ifoling.
6. Møde med lokalforeningerne.
Afholdes d. 8-2 kl. 14 på Fangel Kro. Hver lokalforening kan denne gang møde med 3 personer da der bl.a. skal
evalueres på Dressur Cuppen. Det er vigtigt at dem der har stået for eller næste år skal stå for afviklingen er til
stede ved mødet. Dette for at undgå kommunikationsbrist.
7. Forum
Det besluttes for en periode at lukke Forum på hjemmesiden. Dette for at undgå anonyme indlæg. Når medlems

log In fungerer oprettes Forum igen under medlemsdelen. Log In SKALfungere senest 1-2-09.Sendes ud når man
har betalt sit kontingent for 2009.01.16
8. Dressur Cup.
Det besluttes at afholde Dressur Cup 2009. DFF vil igen i år yde økonomisk støtte. Der bliver en samlet cup med
mulighed for LD-programmer uden galop. Fremtidig udformning afventes til der er evalueret med
lokalforeningerne.
9. Evt.
a.Hest og Rytter : vi skal have en stand. Der mangler bemanding. På mødet med lokalforeningerne forsøges det
at finde folk til bemanding og nedtagning af standen.
b.Kåring vest 2008 gav underskud på 29.000 kr. Dette skyldes leje af bokse fredag til søndag i år samt
overnatning og forplejning af flere dommere en vanligt.
c.For at blive mere synlige skal der orienteres om datoerne for kåringerne og IBOP i div. hesteblade og på
Hestenettet.
d. Der reklameres for bedækning med hingst i Danmark på hingstenettet.dk. Der følges op på dette.

