Referat af bestyrelsesmøde
Søndag den 30. januar 2011 kl. 10.30
Fremmødte:

Anders Dethlefsen, Jane Daugaard, Dina Rasch, Fleur Trubka, Susanne Henriksen, Susan Valentin, Jacob Post,
Bettina Pinion.

Afbud:

Lisbeth Mølgaard

Pkt 1.: Gennemgang af dagsorden samt Referat og opsamling fra forrige møde
Der blev samlet op omkring det forskellige fra sidste møde.
- Dina har kontaktet landsskuet bedt om at alt vedr. landsskuet bliver sendt til sekretæren fra DFF fremover –
herunder også regninger (disse videresendes til de respektive lokalforeninger).
- Centralkåringen i Holland er rykket til weekenden den 16-18 sep. 2011, hvilket umuliggøre at vi kan afholde kåring
vest som planlagt. Kåringen forsøges om den kan afvikles 26-28 aug. 2011, da det skulle være ledige dommer
denne weekend. Der meldes retur hurtigst muligt om det kan lade sig gøre i forhold til kåringsplads og dommere
.Datoer er ok med FPS
- Team Cape har bekræftet at der kan afholdes kåring hos dem den 9 juli 2011, samt IBOP den 8 juli 2011. Bettina
og Jacob er hovedorganisatorer for kåring øst, og Sport uvalget påbegynder planlægning af IBOP, evt. med
hjælp fra bestyrelsen. IBOP er ok med FPS
- Gennemgang af referat fra Lokalforeningsmødet. Godt møde med mange input. Referatet sammenstykkes så
også ikke fremmødte kan få sammenhængen.
- DFF, dvs. Jacob er klar til at modtage post fra medlemmer vedr. pas stamtavler m.m. Pr. 1 februar 2011
fremsendes alle pairer til DFF fra medlemmerne. Såfremt der alligevel er noget som skal videre til FPS, sørger
DFF for det. Det er det mest overskuelige for medlemmerne og bestyrelsen ønsker at yde denne service i
forbindelse med omlægning af DFF/FPS. Hvis det sørgelige skulle ske, at man mister en hest, skal pas
afleveres til dyrlæge/slagtehuset, stamtavle med oplysninger om dato for dødsfald samt årsag, sendes til Jacob
Post.
- Der undersøges endnu engang, om løse medicin sider til pas, alligevel vil kunne godtages af fødevarestyrelsen.
Pkt 2.: Generalforsamling 2011
- Stedet for afholdelse af generalforsamlingen er godtaget.
- Der udsendes girokort til eksisterende medlemmer med betalingsfrist min. 4 uger før generalforsamlingen.
- Medlemslister for KFPS og DFF x-tjekkes for medlemmer (Jacob og Lisbeth).
- Der er bevilget aut. Revisor til rådgivning omkring opsætning af regnskab.
- Bettina og Fleur tiltræder økonomi gruppen som hjælp.
- Lisbeth fremlægger det afsluttede regnskab på næste bestyrelsesmøde.
- Anders kobler medlemmer fra Bestyrelsen på indlæggene til formødet. Folk forbereder selv fremlæggelse inkl.
Papirer og evt. hjælpemidler i form af Overheads, skemaer olign. hvis dette bør bruges til fremlæggelsen.
- Der indstilles to vedtægtsændringer. Den ene omhandlende brug af e-mail i forbindelse med faktura og
indkaldelser m.m. for at forbedre økonomien omkring porto. Den anden i forhold til de nye regler omkring
medlemskaber af DFF/FPS. Udformning af disse vedtægtsændringer kigger Anders på, og mailer rundt til
bestyrelsen.
- Der blev besluttet at fremstille forslag om 4 typer medlemskaber af DFF, for at tilgodese alle frieser-ejere, frieserinteresserede og dem med pligt til registrering af frieserafkom. Det vil ikke være muligt at ”springe” imellem
medlemskaberne hvert år.
- Alle bestyrelsesmedlemmer kommer ved feedback omkring bestyrelsens beretning. mailes til Anders.

- Spørgsmål omkring momsregistrering af DFF, kigges der nærmere på, og vendes evt. med en revisor. tages op
igen på næste møde, med endelig afgørelse af om det er til fordel for hovedparten af medlemmerne og
forbundet i sig selv. Aftale med FPS er at vi ikke bliver momsregistreret forløbig
Pkt 3.: Hjemmeside
Der arbejdes hårdt på at få rettet fejl og mangler på den nye hjemmeside. Flere personer i Bestyrelsen træder til som
hjælp for at få den opdateret. Ønske om positive tilbagemeldinger fra medlemmer omkring de fejl der er, så de hurtigst
muligt kan blive rettet. Dejligt hvis endnu flere ville hjælpe med at ”ind rapportere” fejl og problemer så de kan løses
hurtigst muligt. Det er dog meget tidskrævende at få det hele op på fuld styrke og desværre opstår der også
komplikationer indimellem som forsinker processen. Vedr. Login og billeder har dette højeste prioritet, og der arbejdes
på højtryk for at det skal fungerer meget hurtigt .Log ind virker men nye kodes bliver først sendt ud sener
Pkt 4.: Hest og Rytter messen
Lisbeth og Jacob laver bemandingsskema over hvem der passer standen på hvilke tidspunkter. Alle
bestyrelsesmedlemmer mailer eller sms til Lisbeth hvornår de kan. Lisbeth sætter ét bestyrelsesmedlem på hver
tidspunkt, og denne kan selv finde en ”makker” som han/hun kan stå sammen med. Denne person skal naturligvis
kunne informere omkring frieserhesten og forbundet samt lokalforeningerne. Lokalforeningerne opfordres til at
fremsende foldere i god tid, som kan ligge på standen.
Pkt 5.: Indgået post
- Frieser Syd har givet tilbagemelding om, at de ønsker at samarbejde med Frieser Nord og Frieserhesten
midtjylland omkring Landsskuet i Herning. De mener ikke én lokalforening alene kan/bør varetage denne
opgave alene, ligesom den samme lokalforening ikke kan være bundet til opgaven år efter år. FrieserSyd
ønsker at deltage på Landsskuet i 2011, men ønske om et samarbejde mellem de andre lokalforeninger, evt.
andre og DFF. Anders hører om Frieserhesten Midtjylland har noget at melde retur vedr. Landsskuet.
- Frieser Nord har meldt retur vedr. landsskuet. De ønsker at deltage med deres show én dag på både grusbanen
og stor ring. Ligeledes vil de gerne samarbejde med de andre lokalforeningen om evt. glidende overgange
mellem deres shows. De ønsker ikke at lave en stor showgruppe mellem lokalforeningerne, da det kræver for
meget ekstra træning i hele Jylland. Syntes det ville være godt at repræsentere Frieserhesten i dyrskueshowet
fredag og lørdag, men kan ikke se hvordan det lader sig gøre bedst, når der er træning af denne torsdag aften.
- Informations brev fra Morten D. Larsen, omkring brev der er sendt til Hingsteholdere i Holland.
- Der er modtaget en liste fra KFPS, der omhandler overførsler fra danske frieser ejere. Disse overførsler kan ikke
lokaliseres til hvem indbetalerne er, da der mangler oplysninger. Vi kan umiddelbart kun genkende ét navn fra
indbetalingerne. Såfremt der er nogle medlemmer som har problemer med rykkere på regninger de har betalt,
kan de kontakte bestyrelsen, måske deres indbetaling kan lokaliseres på denne liste. Beløbene er indbetalt i
perioden 11.5.2010 til 13.10.2010. Beløbene er 3 x 33,75 – 59,80 – 3 x 33,38 – 90,70 – 33,38 – 80,10 – 43,39
og 133,10.
- Der er modtaget brev vedrørende problematikker imellem dyrskuer - shows og lokalforeninger kontra private
grupper med show. Kan og vil DFF gribe ind ved stridigheder? Holdningen fra DFF er, at alle parter er nødt til at
respektere de aftaler som ligger i tidligere referater.
- FF vil gerne styrke fællesskab og opfordre alle medlemmer af DFF og lokalforeningerne til at samarbejde om det vi
alle har kært, frieserhesten
Pkt 6.: Evt.
- Der er indkøbt brevvægt samt stempel.

- Der sendes fremover med B-post for at spare porto. Enighed om at det kan accepteres med en postdag ekstra.
Enkelte tilfælde sendes med A-post.
- Anders har været til foredrag med bl.a. Sophus Bøgeskov Christensen fra advokat firmaet De la Cour omkring
handel af heste til og fra udlandet. Rigtig godt foredrag, vi planlægger at afholde en dag med forskellige
foredrag hvor han vil være en af dem.
- Der vil blive indkøbt en bærbar PC til DFF. Denne skal bruges til regnskaber, referater mm. Så disse ikke ligger på
private PC/mac i fremtiden. Den skal følge Kassereren og medbringes til bestyrelsesmøderne. Må udelukkende
bruges til DFF dokumenter.
- Bestyrelsens repræsentanter i Sportudvalget holder møde umiddelbart efter bestyrelsesmødet er slut.
- Næste møde søndag den 27. februar 2011 kl.10.00 Hos Bettina.
Mødet slut kl. 19.50
Ref: Dina Rasch

