Referat af bestyrelsesmøde
Søndag den 13. juni 2010 kl. 10.00
Søndergaard Allé 22, 6500 Hammelev.
(forsinket fremlæggelse på internettet grundet tekniske problemer, vi beklager.)
Fremmødte: Anders Dethlefsen, Jane Daugaard, Dina Rasch, Lisbeth Mølgaard, Fleur
Trubka, Susanne Henriksen, Susan Valentin, Bettina Pinion, Jacob Post.

Pkt 1.: Referat fra sidste møde
Referatet blev gennemgået og lægges op på hjemmesiden sammen med dette ref.
Pkt 2.:Samarbejde med KFPS
Der arbejdes p.t. på en kontrakt med Kfps. Der mangler afklaring omkring moms samt hestepas.
Pkt 3.: Samarbejde med de 5 lokalforeninger
DFF ønsker et tættere samarbejde med lokalforeningerne. Referater fra bestyrelsesmøderne mailes til
formændene og der indkaldes til møde med de 5 lokalforeninger i okt. 2010.
Pkt 4.: Indgået post
Der er to medlemmer som ikke ønsker medlemskab pr. 1. januar 2011.
Pkt 5.: E-mail adresser for bestyrelsen
Anders udleverede koder så DFF mails kan bruges som afsender adresser.
Pkt 6.: Udvalg
De forskellige udvalg blev gennemgået, om der skulle ændres på tovholdere. Lisbeth overtager salgslisten.
Pkt 7.: Kåringer
A) Kåring Øst
Spisningen lørdag aften aflyses pga. for lidt tilmeldinger. Lisbeth sørger for at dem som har betalt for
meget i kåringsgebyr og tilmeldt sig spisning, får penge retur.
indsygning fredag kl. 19-21 og lørdag kl. 7-9.
Der laves lotteri på dagen.
L-foto kommer og tager billeder.
Germ Aise kommer som løber. Bestilling af løber kan ske i sekretariatet i samme tidsrum som
indsygning. Betaling ved bestilling. depositum for trense nr. på dagen: 50,B) Kåring Vest
Susanne forhøre sig om spisning på kroen. Evt. leje bus til transport at spisegæsterne – Jacob kan
køre. Oplæg på hjemmesiden hurtigst muligt.
Pkt 8.: Hjemmesiden
Forum lukkes.
Susan har fået tilbud om ny hjemmeside. Undersøges nærmere.
Pkt 9.: Diciplinærudvalg
Den ene sag mod Jacob Post blev drøftet på mødet, og blev på baggrund af det fremlagde materiale afvist
af en enig bestyrelse.
Den anden sag behandles igen, senest på det næste møde den 7. august d.å. - hvor bestyrelsen i
mellemtiden regner med, på opfordring, at modtage flere oplysninger omkring sagen.
Pkt 10.: Avlsudvalg
Dina ligger noget på hjemmesiden omkring Rypke afkom der skal undersøges nærmere i forbindelse med
DNA tests.

Pkt 11.: Sportudvalg
Jacob sagde at han havde hørt, at Frieserhesten midtjylland skulle betale for at være med til Landsskuet i
Herning, og Frieser Nord ikke skulle. Dette afkræftede Dina. De skal begge betale.
Udmeldingen fra Landsskuet forrige år, om gratis deltagelse hvert andet år, er blevet trukket tilbage.
Dermed skal alle racer betale alle år. Anders vil tage kontakt til Jørgen Konge og prøve at få en snak om
det.
Pkt 12: Nyt fra
Ingen videre indlæg.
Pkt 13.: Dialog/tonen/struktur
Der blev taget en snak omkring bordet for at give bedre dialog, forståelse og struktur i bestyrelsen.
Pkt 14.: Aktivitetsoversigt
26/6-10: Sportudvalgsmøde kl. 11.00 på Fangel Kro.
10/7-10: Kåring Øst, Team Cape, Ringsted.
7/8-10: Bestyrelsesmøde kl.10.00
7/8-10: Diciplinærudvalgsmøde kl.14.00
17+18/9-10: Kåring Vest, Hedensted.
3/10-10: Møde med lokalforeningerne
Dina lægger det på hjemmesiden.
Pkt 15.: Evt.
a) Valg:
Jane, Lisbeth og Jacob går på valg i 2011.
Anders, Dina, Susanne og Fleur går på valg i 2012.
b) Landsskue:
Der er bestilt stand. Lisbeth har sager med til at sætte den op.
Anders søger for der er nogen på standen torsdag og fredag. Jane sørger for lørdag.
Der er tilmeldt 17 udstillede heste plus showheste.
Med de 4 ekstra præmier vi giver, er der én ærespræmie præmie i hver kategori.
c) Brobiz:
Der oprettes en brobiz til alle i bestyrelsen imens den er gratis at få lavet. Lisbeth sørger for dem.
Bestyrelsesmedlemmerne kvitterer for dem enkeltvis.

Mødet slut 21.50

