Bestyrelses møde d. 03.05.2018.
Deltager: Axel, Egelund, Michelle, Anna-Marie, Færch og Peter
Afbud: Anders, Hans og Solveig.
1) Godkendelse af ref. fra sidste møde – godkendt.
Når der tales om godkendelse af referater indbyrdes i bestyrelsen, vil det i fremtiden blive således
at, ca. 4-6 dage efter mødets afholdelse bliver der sendt et referat ud til godkendelse til resten af
bestyrelsen Samtidig vil der blive sat en deadline for hvornår det enkelte bestyrelsesmedlem kan
komme med indvendinger, hvorefter det offentliggøres. Ingen kommentar / tilbagemeldelse er lig
med en godkendelse af referatet.
2) Indkommende post.
Vi har fået indkommende post i forbindelse med pirat avl, og hvordan vores holdning er. DFF står
inde for KFPS regler og støtter naturligvis dette.
KFPS nyt:
A) Føl skal fra år 2018 til kåringerne fremvises for hånd i skridt. Trav er fortsat løs. Ligeledes vil
alle ejere af kåringsheste få udleveret et kort med karakterene for den enkelte hest. På samme vi
som det hidtil har været med føllene.
Der vil inden længe komme en oversættelse af KFPS´s nye regler, som vil blive lagt på
hjemmesiden.
B) På KFPS´s hjemmeside, har man hidtil på ”Mit KFPS” kunnet se hvem der er avler og hvem der
er ejer af hesten. Dette er lavet om, så det ikke offentliggøres mere. Færch har spurgt nærmere ind
til hvorfor der ikke må stå navne mere på avler og ejer. Svaret var at det var KFPS' nye ”Privacy
policy”. KFPS arbejder på at man inde i ”Mit KFPS” i fremtiden kan vælge at give KFPS lov til at
offentliggøre avler og ejer.
3) Kåringer:
Bestyrelsen er gået i gang med forberedelserne til især kåring Øst. Det er blevet besluttet af der,
foruden den alm. kåring, også kan rides Championat samt Ibop til begge kåringer. Bestyrelsen satser
på at, det vil blive afholdt dagen før kåringen (fredag sidst på dagen)
Der er kommet meddelelse fra KFPS om hvem der kommer som dommere:
Kåring Øst d. 14.07.2018 i Ringsted
Mr. Piet Bergsma
Mr. Johan v/d Velde
Mrs. Corrie Terpstra
Kåring Vest d. 18.08.2018 i Revsø
Mrs. Louise Hompe
Mr. Peter de Meulmeester
Mr. Piet Bergsma
Ret til ændringer ang dommerne forbeholdes.
Priserne til begge kåringer er sat til:
Boks: 600 kr.
Kåring: 400 kr.
Ibop: 400 kr.
Championat: 400 kr

Efter anmeldelser er dobbelt takst!
Chipning af føl er gratis for de deltagende føl. Tilmelding til Kåring Øst vil blive lagt ud på
hjemmesiden inden længe. Sidste frist for tilmelding bliver d. 17.06.2018
I samme meddelelse fra KFPS, anmodes der om at der i dommerteltet under kåringer, for at
dommerne kan få fred til at kunne beregne og klargøre resultater, venligst IKKE opholder sig andre
end dommere, bestyrelsen og løberne.
Til begge kåringer inviterer DFF's bestyrelse hermed lokalforeningerne til at komme og opvise
deres shows.
De skal gerne melde tilbage til Peter Toftegaard senest 3 uger før kåringen.
Der aftales et telefonmøde for bestyrelsen, hvor vi uddelegere opgaver til kåringerne.
4) Sport:
De ansvarlige personer fra bestyrelsen er fremover Solveig og Michelle, og dem er man altid
velkommen til at kontakte ved spørgsmål eller indberetning af resultater.
Der er i tankerne om at arrangere flere Clinics, hvor bla Judith Petersen vil blive adspurgt i løbet af
sommeren.
5) Dyrskuer/Lokalforeninger:
Det er blevet vedtaget af repræsentanter fra bestyrelsen, vil komme og være tilstede til de fleste
dyrskuer rundt om i landet. Der er allerede arrangeret, hvem der kommer til de fleste dyrskuer i
sommer 2018, og det glæder bestyrelsen sig til.
Kontaktpersoner for dyrskuerne er Anna-Marie, Peter og Færch.
I samme forbindelse har vi igen i år besluttet at DFF skænker ærespræmier alt efter hvor mange
frieserheste der er deltagende i udstillingen ved de enkelte dyrskuer.
Der bestilles 4. stk. beachflag som PR for DFF/KFPS samt laves der nye foldere for DFF.
Bestyrelsen vil gerne prøve at få en holdningsændring blandt frieserejerne, så man forstår at når
man kommer med en KFPS frieser på dyrskuer osv så repræsenterer man DFF / KFPS, og da er det
helt naturligt at man er medlem af DFF. Hvorfor man minimum skal være Sports medlem, hvis man
er ude og repræsentere DFF bl.a. på dyrskuerne. Minimum Sports medlem pga at et
støttemedlemskab ingen rettigheder giver. Heller ingen stemmeret. Det er en person uden at eje en
frieserhest, men som ”bare” ønsker at støtte DFF. Ved Sportsmedlemskab har man stemmeret.
Ansvarlige for lokalforeningerne i 2018 er Anders og Anna-Marie.
Bestyrelsen indkalder lokalforeningerne til et møde med DFF. Max 2 personer fra hver
lokalforening.
6) Økonomi.
Vi har talt om at der skal være en minimums grænse på kontoen, for hvis der sker uforudsigelige
udgifter til feks til kåringer. Dette beløb har vi fastsat til 350.000 kr. Men der har været tidligere
perioder hvor der har været røde tal på kontoen, og det ønsker vi ikke der skal forekomme igen.
7) Ny arbejdes opgaver:
Der er blevet enighed om nye arbejdsopgaver internt i bestyrelsen - tjek hjemmesiden.
8) Evaluering fra GF:
Det gik godt. Der var et flot frem mødt antal medlemmer, og bestyrelsen fik nogle gode tilbage
meldinger fra medlemmerne, som vi kan arbejde videre på i løbet af sæsonen.

9) Eventuelt:
Vi satser på at starte Klub Modul op. Egelund og Færch går på kursus i det for at se om det er noget
som ville kunne hjælpe os.
Mobilpay bliver genoprettet.
Bestyrelsen ønsker at uddele et bonus til de enkelte lokalforeninger. Marlene Egelund og Peter
Toftegaard går i gang hurtigst muligt med at finde ud af hvordan og hvorledes.
10) Næste møde: Bliver et telefonmøde d. 22/5-18 kl. 17.00 , hvor der primært skal uddeles
arbejdesopgaver i forbindelse med Kåring Øst.
Ref. Peter Toftegaard Nielsen

