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1. Valg af dirigent
Indkaldelsen retmæssig indkaldt. Ja.




Der blev gjort opmærksom fra Stig & Lisbeth Mølgaard at de ikke havde modtaget indkaldelsen og dette var
nu 2 år i træk. DFF tjekker e-mail og adresse for, at sikre det er korrekt så de kan sikre at de fremover
modtager denne/andet.
Morten Dueholm Larsen blev foreslået og valgt. Herefter omtalt om dirigent
o Stemmetællere – 3 ikke stemme berettiget deltager er valgt
o Ønske om ændring af dagsorden, således at afstemning om kontrakten bliver taget først. Dette blev
godkendt.

2. Kontrakten til afstemning
Kontrakten blev vedtaget og godkendt, ved afstemning; 38 for, og 1 imod.
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3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning for det forgangne år (2012) Et kort resume af året der gik.
Det har været noget af et hårdt og turbulent år, - ingen tvivl om det.
Det startede med en udsættelse af sidste års generalforsamling, og endte med en ekstra ordinær GF.
Indimellem det forløb har der kort fortalt været, En trist stemning og rygtet om at den siddende bestyrelse var blevet
”kuppet” spredte sig over det ganske land!
Og DFF har været udsat for mere end ét hacker angreb på vores hjemmeside, et regnskabsprogram der gik tabt da
harddisken gik i stykker. Trusler, rygter, manglende tillid osv.. Alt dette kan der læses mere om i vores referater.
Vi oplevede også en ubeskrivelig tragisk ulykke hos et par af vores medlemmer, som har berørt os alle lige op til og
under og efter kåring øst, Regnvejr til begge kåringer……….hvilket vi ikke har oplevet i mange år.– Endnu et år med
ekstraordinær generalforsamling, gudskelov var der lige nok tilstede til at få en fuldtallig bestyrelse igen, men også
kun lige!
MEN……………Nok om det negative!
Nu til det positive og det er, at vi er så mange som er mødt frem i dag, vejret til trods, hvilket virkeligt er et udtryk for
vores fælles engagement. Uden engagement ingen forening!
Vi fik igen gode resultater til kåringerne, Et stort tillykke til alle, naturligvis specielt årets champions! Og kroon
kåringer m.m. Super flot og som også er blevet rost og omtalt utroligt positivt i såvel Phryso samt på KFPS´s
hjemmeside.
Igen i år var der kæmpe resultater her i lille Danmark, og Vi kom igen for alvor på ”Frieser landkortet” i Holland til
central kåringen, hvor flere danske og dansk avlede heste deltog. Et stort tillykke familien Fynbo og til Lars Klottrup
samt Sortemosegård for deres deltagelse.
Så havde vi året hvor DFF fyldte 25 år, - og Vi var mere end 150 DFF folk samlet til fælles jubilæumsmiddag i Herning
- og sikke en fest – ja det det kan Vi i hvert fald da godt finde ud af, altså at feste sammen, Tak for en utrolig og
hyggelig aften/Nat og Nej hvor var vi mange med ondt i hovedet!
I samme forbindelse med Kåring Vest havde Vi arrangeret, at et lokalt TV hold skulle lave en 30 minutters udsendelse
om frieserhesten, en fantastisk alsidig og indholdsrig dokumentar, som blev forlænget på deres hjemmeside grundet
et højt seertal, og som allerede er genudsendt en gang på TV. En rigtig god reklame for vores dejlige frieserhest! Et
stort tak skal lyde til Heidi og Jørgen fra Stutteri Ellemose, for at de ville være en del af dette!
Vi fik også den store fornøjelse at få besøg fra flere avlsgodkendte, diverse show og søde drenge og piger i uniform
fra gardehusarerne kom forbi og spillede et nummer for os.
Vi holdte for første gang kvalificering til KFPS ungheste/dressur championat, og tak til såvel KFPS og Ids for at gøre
det til en mulighed, og tak til alle deltagerne der modigt kastede sig ud i det nye tiltag, og naturligvis ikke mindst
tillykke til de to danske heste der blev kvalificeret – Henriette Lomholt på Vera Marksate, og Ida Thomsen på Thijs S,
hvoraf sidstnævnte fik en flot 2 plads til finalen i Holland.
Der har været flot deltagelse og gode resultater på dyreskuerne, og vores fantastisk engagerede lokalforeninger og
showgrupper har formået at arbejde sammen og levere nogle fantastiske show. Fantastisk reklame og et godt
arbejde der bliver lagt her! - En stor tak til jer alle.
Vi har fået ny hjemmeside, da den anden vi har haft, voldte os store problemer, og Vi ønskede en ny, der skulle være
nem og hurtig at betjene, -også for nye kommende bestyrelser! Og derudover at nedbringe omkostningerne
yderligere – hvilket jeg tror lykkedes! Super flot arbejde syntes Vi selv –
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Vi har fået et nyt økonomiprogram, da vores harddisk gik i stykker, og Vi dermed mistede alt vores regnskab, Hvilket
gjorde, at Vi besluttede at dette Ikke måtte ske igen - og derfor har vi nu valgt et online regnskabsprogram, som de
fleste med lidt IT baggrund kan betjene.
Vi har fået styr på medlemslisten (tror jeg) og iværksat genforhandling af Kontrakten med KFPS. Vi har i den
forbindelse samlet input og bemærkninger fra medlemmerne. Disse er blevet undersøgt og forhandlet ind i den
kontrakt, som er til medlemmernes godkendelse på denne GF.
Endeligt er det meget positivt, at vi i bestyrelsen, måtte trække lod om hvem af os (bestyrelsesmedlemmer) som
skulle stille på valg på denne generalforsamling. Vi skal have valg, men har kun et enkelt medlem af bestyrelsen ønsker ikke genvalg! Det må da siges, at være det mest positive, for ligesom deltagelse her i dag, tyder dette på et
super engagement! – vi er heldigvis stadigvæk mange der vil vores forening det godt, det er et godt fundamentet at
bygge fremtiden på!
Fremadrettet ønsker vi ro i og omkring bestyrelsen, så Vi igen i år kan have mulighed for at lave nogle gode kåringer,
til glæde for alle dem som elsker vores hesterace! Vi håber at vores medlemmer er med os, og at vi kan stå sammen
om at få et godt år 2013.
Tak til alle!
På Dirigentens forespørgsel om spørgsmål – blev der ytret ønske fra Helle Fynbo om, at beretningen indeholder antal
af medlemmer. Beretningen blev herefter godkendt.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
o
o
o
o
o
o

Pia Tanghus- undrer sig over de høje kørselsudgifter, og hun har ikke kunnet finde dem i tidligere ref.
Der blev fortalt at dette er skrevet flere gange i ref.
Kan man fremad rettet få denne form for fyldigt regnskab, så man kan følge det.
Dette er også bestyrelsens eget ønske
Helle Fynbo - Ønske- kørselsudlæg bliver udbetalt inden for samme år – kvartalsvis evt.
Regnskabet blev godkendt med én bemærkning: Pia Tanghus vil gerne have, at man fremadrettet skal lave et
regnskab som 2012 med noter, synlighed og åbenhed.
Dem der er moms.reg. Må gerne sende en mail til Fleur, da det er en helt anden faktura de skal have fra NL.
Helle Fynbo – DFF bør overveje at få indskrevet i kontrakten kurs på EURO der afregnes til mellem KFPS og
DFF for at kurssikre DFF.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
o
o
o

Støttekontingent: 100,- 34 for og 2 imod. Vedtaget
Alm Kontingent stigning i 2014: 700 kr. – 33 for og 1 imod. vedtaget
Husstandskontingent stigning i 2014 875 kr. – 36 for. Vedtaget
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6. Indkomne forslag
Ønske om at afstemning af forslag foregår på papir – mere end 10 % ønskede dette. Hvis der forekommer stavefejl
eller andre afvigelser fra det originalt indsendte forslag er det originalen der er gældende.

Forslag til behandling

Forslag
fra

2,4 At højne kvaliteten i avlen i Danmark, herunder at
fremme brugen af kårede hopper og godkendte
avlshingste.

Thorsten

3.3 Stemmeret opnås ved medlemskab, Pernoner,
foreninger, hustande, firmaer og selskabers stemmeret er
begrænset til 1 stemme

Thorsten

3.3 Stemmeret opnås ved medlemskab, et medlemskab
giver 1 stemme, foreninger, firmaer og selskaber er
begrænset til 1 stemme
* Alm kontingent giver 1 stemme
* Husstandskontingent giver 2 stemmer
* Støttekontingent giver ingen stemmeret
4.2 Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 4. år

Line

4.2 Bestyrelsen bliver valgt for en 4 årig periode

Pernille &
Fleur

14

27

Thorsten

30

8

Forslaget er VEDTAGET

Line

39

2

Forslaget er VEDTAGET

Første gang 2014
De 4 best. Medlemmer dem som ikke var på valg 2013
herefter hver 4 år.
De 3 best. Medlemmer som blev valgt i 2013 på gamle
vedtægter. Herefter på valg hver 4 år.
6.3 Ved foreningens opløsning tilfalder evt. midler De
Koninklijke Vereninging ”Het Friesch Paarden-Stamboek”
(KFPS) Holland
4.6 Kassereren skal løbende overvåge forbundets
pengeforhold og føre kassebog. På den ordinære
generalforsamling skal der foreligge et revideret skriftligt
årsregnskab.

Stemmer Stemmer Kommentar
for
imod

28

3

Vedtaget – 3 bland

Da der var 2 forslag til
samme vedtægt. Thorsten
trak hans og vi stemmer
om Lines

19

20

2 Blanke – EJ VEDTAGET

Der var 2 forslag til
samme vedtægt. Thorsten
trak hans og vi stemmer
om Fleur og Pernilles

Thorsten

IKKE vedtaget

Regnskabet skal overholde god regnskabspraksis og som
minimum indeholde.
o
o
o
o

Fakturaer skal være udstedt til Dansk Frieser
Forbund.
Bilag på udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer
skal indeholde tid, sted og formål
Alt indkøbt PR materiale skal udgiftsføres i
anskaffelsesåret
En samlet liste over aktiver der er Dansk Frieser
Forbunds ejendom, og hvem der er ansvarlig for
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o

o

det enkelte aktiv, og værdiansættes i regnskabet
til 0 DKK.
Omkostninger skal udgiftsføres når den truer,
dvs. omkostninger til eksempelvis kørsel og
kåring er udgiftsført i det regnskabsår hvor i de
er afholdt.
Indtægter skal kun indtægtsføres når de er
realiseret, dvs. hvis DFF medlemmer ikke har
betalt, indtægtsføres kontingentet ikke, og de
regnes ikke længere for medlemmer.

4.6. Udbetalinger til bestyrelsens medlemmer samt
suppleanter, i forbindelse med udførsel af
bestyrelsesarbejde, det være sig transport, fortæring,
overnatning og repræsentation, må gennemsnitlig udgøre
max 6000,- Dkr pr. år pr. bestyrelsesmedlem og
suppleant.

Line

34

6

1 Blank Forslaget er
VEDTAGET. Supplere de
andre forslag 4.6 der er
vedtaget

4.6 Regnskabet skal præsenteres med detaljeret noter på
de største udgiftsposter

Line

38

2

1 Blank Forslaget er
VEDTAGET- Supplere de
andre forslag 4.6 der er
vedtaget

Nyt vedtægts punkt.

Stig &
Lisbeth,
Kasper,
Sara Lin –
M.V.

16

24

Forslaget er IKKE vedtaget

Stig &
Lisbeth,
Kasper,
Sara Lin –
M.V.

14

22

5 blanke – Forlaget er IKKE
vedtaget

Stig &
Lisbeth,
Kasper,
Sara Lin –
M.V

25

12

2 Blanke – Forslaget er
VEDTAGET

33

3

4 Blanke – Forslaget er
VEDTAGET

30

10

1 Blank – Forslaget er
VEDTAGET

Forslag 1 fra privatpersoner under flere lokalforeninger.

Forslag 2
Det er lokalforeningerne (Frieser Nord, Frieser Midt,
Frieser Syd, Frieser Øst eller Fyn´slands Frieser), der
vælger deres respektive showrepræsentanter til lokale
dyrskuer og avlsskuer.
Forslag 3
Landskuets udvælgelse af showrepræsentanter går på
skift mellem Frieser Nord, Frieser Midt og Frieser Syd.

Forslag 4
DFF udvælger racerepræsentanter
Forslag 5
Der oprettes et lokalforeningsudvalg, hver lokalforening
indstiller ’en repræsentant til lokalforeningsudvalget, som
skal varetage lokalforeningernes samarbejde med DFF

Stig &
Lisbeth,
Kasper,
Sara Lin –
M.V
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Forslag 1
4.1 Bestyrelsen består af 7 Personer + 2 suppleanter.
Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. Ved
mindre ind 5 tilbage i bestyrelsen, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges nye
bestyrelsesmedlemmer til de manglende bestyrelses
poster, så Bestyrelsen bliver fuldtallig igen.

Fleur &
Pernille

17

22

1 Blank – Forslaget er IKKE
vedtaget

Fleur &
Pernille

15

26

Forslaget er IKKE vedtaget

Fleur &
Pernille

26

7

Spørgsmål om Suppleanter så overtager det afgående
bestyrelsesmedlems anciennitet og dermed valgperiode,
dvs. kan være mere end et år.
Forslag 2
5.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling og evt.
ekstra ordinær generalforsamling bliver offentliggjort på
hjemmesiden med mindst 1 måneds varsel.
Forslag 3
7.2 Alle vedtægtsændringer træder øjeblikkelig i kraft
efter endt generalforsamling
Forslag 1 – Supplerende til eksisterende punkt
Medlemmer uden kontingentrestance, og med min. 3
måneders anciennitet har stemmeret

Forslag 2 – Supplerende til eksisterende punkt 3.5
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer midlertidigt, hvis
de gennem handlinger, opførsel eller omtale skader andre
medlemmer eller foreningens interesse, formål og
anseelse.

Fleur &
Pernille

6 Blanke – Forslaget er
VEDTAGET

Pernille og Fleurhar slettet
forslaget.
Supplerende til
eksisterende punkt

Fleur &
Pernille

2

16

Resten Blanke - Forslaget
er IKKE vedtaget

Pernille - En del af gældende foreningslov. Input at det
var væsentlig med retningsliner om hvordan bestyrelsen
skulle præsentere rammen.
Forslag 3 – Supplerende til eksisterende punkt 3.5
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer midlertidigt, hvis
de gennem handlinger, opførsel eller omtale skader andre
medlemmer eller forenings interesse, formål og anseelse.
Forslag 4 – Nyt punkt i vedtægterne
Lokalforeninger skal godkendes på Generalforsamlingen
og indskrives derefter i vedtægterne som lokalforeninger
efter en samarbejdstale er underskrevet af DFF

Pernille og
Fleur

Pernille og
Fleur

Pernille og Fleur trækker
forslaget

2

13

Forslaget er IKKE vedtaget
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Forslag 5 – Nyt punkt i vedtægterne
Definitionen, samt retningslinjer for hvad en lokalforening
under DFF er, udformes af DFF, og gerne i samarbejde
med de nuværende lokale foreninger samt evt.
interessegrupper. Forslaget fremlægges til godkendelse,
til næstkommende GF, som herefter hvis godkendt, bliver
indskrevet i vedtægterne.

Pernille og
Fleur

For at en forening kan ansøge DFF om optagelse som
lokalforening, skal alle bestyrelsesmedlemmer samt
suppleanter, som minimum have alm. Medlemskab hos
DFF

Pernille og Fleur trækker
forslaget

Pernille og Fleur trækker
forslaget

Forslag vedrørende vedtægt punkt 4.6 fra Line Grundtvig Sørensen, var der flere forslag der var tænkt som at
supplere hinanden, og IKKE erstatte hinanden. Dirigenten opfordrede til at vi for en sikkerhedsskyld stemte om det
var OK, at de supplerede og IKKE erstattede hinanden. Der var 31 for, at det var OK at de supplerede hinanden.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 er på valg.
o
o
o
o

Rikke Nielsen, Modtager ikke genvalg
Dorthe Andersen Modtager genvalg
Christina Maria Arsland – Modtager genvalg
Helle Rosenkrans - Kandidat til bestyrelsen

Da der ikke kampvalg – er alle 3 Kandidater valgt ind, Dorthe Andersen, Christina Maria Arsland og Helle Rosenkrans

8. Valg af Revisor
Heidi Jørgensen – modtager genvalg
Heidi Jørgensen er valgt som Revisor

8. Valg af Suppleanter
Valg af suppleanter – 2 til bestyrelsen
o
o
o

Pia Tang, Kandidat til suppleant - 42
Melissa Mark, Kandidat til suppleant - 35 stemmer
Susan Martin stiller op, men bestyrelsen har anbefalet Susan ikke at stille op på grund af personlig tvist, om
bl.a. et domænenavn. – 25 stemmer

Valg af Revisor Suppleant
o
o

Thorsten Skov, ønsker ikke genvalg
Lisbeth Mølgaard, Valgt som revisor suppleant
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9. Eventuelt
Annie Smith; Dansk Ride forbunds vedtægter angående afholdelse af stævne. Forespørgsel om DFF vil overveje at
købe en forsikring - ca. 6500 Dkr pr. år. Annie sender link, så om end Eriksholt har så kan det være hjælp til
lokalforeningerne. Susan bakker op om forslaget, med den kommentar, at DFF skal være opmærksom på, at det
også skal komme DFF’s medlemmer til gode.
Stig Mølgaard; Møde lokalforeninger imellem, masser af forslag til aktiviteter. Der vil over en weekend blive
arrangeret en Frieser FESTIVAL, hvor alle medlemmer af lokalforeninger kan deltage. Show, kørsel osv.
Lokalforeningerne håber, det kan blive i 2014, og evt. i samarbejde med DFF. Nærmere oplæg om tid, sted mv. vil
komme.
Sara Lin; Formålet med mødet i lokalforeningerne var, at finde fælles aktiviteter, på tværs af lokalforeninger, ikke at
modarbejde DFF. Pernille Skytte, DFF Formand var positiv over initiativet og ønsket om samarbejde, hvilket er
gensidig.
Morten Dueholm Larsen – Forslog at bestyrelsen skal nedsætte en kommitté, som skal arbejde mod et sæt nye
vedtægter, og evt. arbejde mod en ny struktur som hos DV/KFPS – med regioner der har repræsentanter i
hovedbestyrelsen. Dvs.et fast antal lokalforeninger, eks. 5 vælger et bestyrelsesmedlem, og evt. en suppleant
således ekstraordinær generalforsamling kunne undgås, som så varetager medlemmernes interesse. Således at et
samlet kontingent dækker såvel lokalforeninger og DFF. Samarbejde på evt. nyheder så man samler kræfterne og
koordinere. Ville ligeledes gøre, at avlerne var mere lokalt engageret. Der skal gøres en indsats for, at det ikke på
mindre justeringer bliver forkastet til næste generalforsamling, evt. bør det offentligøres og være debat i god tid før
generalforsamlingen.
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