REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 23. AUGUST 2009 KL. 10:00
Hos Lisbeth Mølgaard, Vrangstrupvej 88, 4171 Glumsø
Til stede på mødet var:
Morten Larsen
Helle Fynbo
Jørgen Jørgensen
Jacob Post
Helle Rosenkrans
Helle S
Lisbeth Mølgaard
Bettina Pinion

REFERENT HELLE ROSENKRANS
1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt
2. Indkommen post
Ansøgning om Carlsbergs mindelegat blev afvist dog med forståelse for vores projekt.
Brev fra Marlene Petersen med data om historie om mindst to friesere i dk som kom rigtig langt i dressur i
90’erne. Det følger vi op på.
3. Avlsudvalg
Ingen nyheder fra avlsudvalget. Avlsudvalget starter først op på arbejdet til efteråret. De er i gang med at
udforme en håndbog for begyndere til førstegangs avlere.
4. Sportsudvalg
Midtjyllands stævne er aflyst og i stedet rykket til Ringsted.
Midtjylland har sagt fra til at arrangere stævnet. Bettina har spurgt de tre andre lokalforeninger, om de var
interesseret i at overtage stævnet. Ingen har givet tilsagn, derfor er det besluttet, at DFF selv arrangerer det
sidste stævne. Datoen ligger fast og er stadig den 17. oktober. Stedet bliver Team Cape i Ringsted, Sjælland.
Nye forslag til cuppen/stævner mm. :
Stort landsstævne, friesergames(som i Nordjylland), kür og kørestævne.
Også ønske om at DFF evt. kan forsøge sig med at arrangere kurser i dressur mm. via sportsudvalget.
Vi vil satse på at køre et IBOP kursus igen i år.
Jacob er klar med et oplæg til Hollænderne, om at få sportsprædikatet til dk.
Hans forslag er at niveauet bliver MB1 og så med et antal gange bestået. Jacob har oversat kritik til hollandsk og

vil tage derned og se, om han kan få en aftale på plads. Vi krydser fingre for at Hollænderne vil godtage MB1
niveauet, som godt nok til at fortjene ”sportprædikatet” i DK.
Mht. optømning i MB1 er det jeg har fundet frem til, indtil nu at…. Optømningen er fri. Dvs. at man kan vælge om
man vil ride med trensebid eller kandar. Der findes en oversigt over hvilke optømninger der er tilladt på DRFs side
under almindelige bestemmelser på de sidste sider.
IBOP skal lægges længere frem på siden. Måske skal vi have en speciel underside til sportsudvalget.
5. Disciplinærudvalget
Én af de ekskluderede medlemmer ønsker kontingentpenge tilbage efter udelukkelse. Dette kan ikke
imødekommes. Jacob svarer hende.
Vi har en ansøgning fra en person som kan ikke blive medlem, da hun bedækker med følbogshingst via nettet
igennem længere tid og stadig gør det. Derfor kan hendes ansøgning om medlemskab ikke imødekommes.
Husk at melde til FPS om de fire medlemmer som er ekskluderet/udelukket.
De fire udelukkedes navne skal meddeles lokalforeningers formænd.
6. Kåring Vest
Kåringen er ved at være på plads….. se køreplanen. Morten har snart program mm på banen. Alle i bestyrelsen
møder frem. De fleste fredag og resten lørdag.
I denne forb. Evaluering på Kåring Øst, som gik tilfredsstillende, samt en artikel om kåring Øst i Phryso hvor
dommerne kalder det danske publikum for entusiastisk og det skinnede igennem at der var mange kendere
imellem, samt at kåringen var vel arrangeret. Lidt svagt materiale på de voksne heste, men super føl.
7. Evt.
Jacob påpeger, at der for nylig har været et par sager, som er blevet hastet lidt vel hurtigt igennem til beslutning.
Nogen har endda ikke fået set mailen, før det var besluttet. Måske en kende for hurtigt. Forslag: at vi sender sms
rundt ved hastesager.
Det var vedr. Hest & Rytter samt udelukkelsen af den ansøger som ville være medlem.
Enighed om at forsøge at få alle med v.h.a. sms. Men også - at nogen gange skal en beslutning tages hurtigt.
Fastsættelse af evalueringsmøde med lokalforeninger specielt møntet på Dressur Cuppen.
Det bliver den 21. november 2009 kl. 14:00 – 17:00
Før dette møde er der best.møde fra kl. 10:00 – 13:00
Dette afholdes på Fangel Kro, Fyn
Hver forening skal stille med minimum én stævnerepræsentant.

