Bestyrelsesmøde den 08/11/2015 kl 10:00
Vestergade 59, 6500 Vojens
Deltagere: Morten D. Larsen, Heidi Brix Jørgensen, Malene Færch, Solveig Jensen, Arne Nielsen, Kevin Pinion & Axel
Månsson
Afbud: Anders Mørk & Hans Breevart

1.

Referat fra sidste møde

Intet at bemærke

2.

Post

Nye regler ved KFPS gør at DFF selv skal betale for VIP pladserne og de 4500,- Kr vil vi ikke bruge på
det. Der tildeles 8 gratis billetter til de alm. Tilskuerpladser i stedet for.
Indkaldelse til møde i landsudvalget: Morten og Solveig deltager.
Invitation til info møde vedr. den nye hestepasforordning hos FVST: Sara Hestehave deltager

3.

Kåringer

Kåring øst: Kaos med indsyning, og der SKAL være en fra bestyrelsen tilstede som er ansvarlig, så dyrlægen
ikke skal stå med det. Flere havde ikke pas med etc.
Bedre planlægning af fællesspisning.
ELLERS god kåring med flotte heste og gode resultater.
Kåring vest: Generelt en god kåring i meget gode rammer. Dog er der et par punkter bestyrelsen vil samle op på.
Spisning lørdag aften skal hæves op på et højere niveau, så der er lidt mere fælles samling.
Bedre strukturering så alle ved hvad alle skal lave.
Opdatering af liste med generelle regler for kåring, så der bl. kommer med at det er forbudt at male hove på
gulvet, etc.
Telefonmøde en uge inden kåring, for at få de sidste ting på plads, så det hele står klart.
Vi fortsætter med de små heste til Champion og res. champion.
Arbejdsplan skal laves udførligt inden næste kåring.
Bestyrelsen er blevet bekendt med at der var en hest med til kåring med ulovlige sko på. Der følges op på sagen
med en skrivelse til KFPS.

4.

Sport

Sportsudvalget med til mødet i dag. (Sara og Line)
Vi ser frem til kursus ved Sybren og Jolanda i næste weekend. Alle er velkommen på tilskuerpladserne.

5.

Økonomi

Bestyrelsen SKAL udarbejde en samarbejdsaftale som skal bruges fremover ved alle arrangementer så alle
aftaler er på skrift og de skal underskrives af begge parter.
Bestyrelsen arbejder på at få medlemsbetalingen påPBS. Det vil gøre arbejdet meget nemmere.
Vi er nu 220 medlemmer og ca 100 mangler stadig at betale medlemskab. De er/bliver nu ekskluderet ved KFPS
og deres login bliver låst.
Fremadrettet skal der være betalt gebyr ved DFF til at alle arrangementer inden deltagelse. Er der ikke betalt
senest en uge inden kåringer og andre aktiviteter, pålægges der ekstra gebyr på 100%. Vi bruger utroligt meget
tid på at rykke og indkræve gebyrer, så det ønsker vi at stoppe nu her.

6.

Hingstekåring

Der er styr på billetter og der er møde om torsdagen dernede for bestyrelsen.

7.

Generalforsamling

Vi regner med generalforsamling bliver Søndag d. 6 marts på Middelfart Ridecenter. Morten undersøger.
Foreslag til foredrag inden generalforsamling modtages gerne. Sendes til formanden.

8.

Diverse

DV hingstekåring i Herning – skal DFF have en stand?
Strandridt i 2016. Der er kommet flere henvendelser omkring at samle et stort antal heste ved en strand og slå en
rekord som man lavede i Holland med KFPS registrerede frieserheste. DFF vil gerne bakke op om et lignede
arrangement som i Holland, hvor man vil prøve at slå rekorden med KFPS registerede frieserheste, da vi syntes
vi det er fremragende ide og vil give et stort pr til racen, og ikke mindst forbundet. Vi vil gerne støtte et sådan
arrangement. Men eller et super godt initiativ!
Problematik omkring en race-specifik dommer på dyrskuer. Vi føler ikke at der bedømmes udfra de rigtige
retningslinjer. Malene kontakter racerep på Roskilde og Fyn ( er selv på landskuet) og snakker hvordan
dommerne udvælges og hvordan vi kan influere dem. Vi arbejder på at få en opdateret race avlsmål-liste lavet
og sendt ud til alle dyrskuer. En anden tanke er at evt. have en repræsentant tilstede fra DFF. Vi arbejder videre
så vi kan få en bedre bedømmelse af de stigende antal udstillede frieserheste på dyrskuerne.
Vi arbejder videre på en udvalgsgruppe omkring jubilæum i 2017. Axel, Malene, Solveig, og Morten deltagermøde planlægges i forbindelse med et næste best. møde.

9.

Næste møde

