Bestyrelsesmøde den 20/72014
Hos Heidi Jørgensen, Ellemosegaard 1, Hjortspring, 6430 Nordborg. Kl. 10.00
 Til stede; Morten, Lene, Axel, Hans, Anders, Heidi, Malene, Line
 Fraværende; Kevin

Post
INFO; Film med omkring 72 KFPS Avlshingste, - Hans kontakter, DFF vil gerne formidle og dermed have en
gratis, alternativt købe 2 stk. – og henviser til salg af det på hjemmesiden.

Kåringer
DFF har tegnet en ansvars Forsikring som dækker evt. ansvar og uheld til kåring.

Kåring Fyn
Super god stemning, og dommerne har rost kåringen rigtig meget. Meget imødekommende, og utrolig god
service fra stedet, godt sted generelt, god mad etc. men banen var ikke optimal. Da det er utrolig vigtigt at
de ydre rammer er i orden til kåring, bør der overvejes et alternativ sted. Champion bånd med den rigtige
skrift er p.t. i restordre pga. ferieperioden. Men bliver som lovet eftersendt så snart de ankommer,
Champion´s er orienteret.

Kåring Øst
Generel god stemning, godt arrangement. Al indtjekning kørte godt. Det offentlige fællesspisning gik rigtig
godt. Dommerne var meget tilfredse, og alt forløb godt. Den faste sted i Ringsted er en stor fordel ift.
Kåringsafholdelse. Vi må dog ikke selv have sodavand med til dommere og hjælpere, aftales på forhånd
næste gang, evt. at vi køber det af Team Cabe på forhånd til en lavere pris.

Kåring Vest
Sponsor; Alle søger sponsorater, og salg af sider i kataloget – og sender en mail til Hans, som har overblikket
over hvem der har sponsoreret – en liste til kataloget, og hjemmesiden. Senest den 20 August – 2014.
Bedste føl på tværs af alle tre kåringer; En sponseret bedækning af Stald Okkema
Om-kåring/Herkeuring; Samme pris til DFF, som alm kåring, boks og kåringsgebyr.
Tekst; Gangartschampionat. Lene skriver hvad det er, hvorfor og Line om hvad dommerne bedømmer efter.
Ida kontakt for nærmere information.
Fællesspisning; Vest gris, for alle, tilmelding i sekretariatet på dagen. Tilmelding bindende.

Sport
Lene præsenterede et forslag til DM i Dressur, Kørsel og Kvadrille-Show. Der vil blive tilføjet mere omkring
Kørsel, og lagt på hjemmesiden. Der vil inden årets udgang blevet fastsat en dato for 2015, og første år vil
der ikke være kvalifikationskrav.
Peter Span kursus: Omkostningsvis højt, men Lene arbejder videre med forslaget, og det er aftalt at DFF
forventer at bruge penge på et sådant arrangement. Dog stadig med en forventning om 10 deltagere.

Dyrskuer
God respons på dyrskuer. Ærespræmier til flere dyrskuer end tidligere, og næste år vil DFF gerne give
ærespræmier til alle dyreskuer hvor der deltager Frieser Heste. DFF ved naturligvis ikke hvem der deltager
hvor, men alle input fra medlemmer er mere end velkommen til Malene.
Sammenholdet og fællesarrangementer til dyrskuer har alle vegne været flot, og stor opbakning fra alle
lokalforeninger.
Landskuet i Herning har meldt ud at der fra 2015 kun må være én Frieser show-gruppe. DFF – vil ifb. Møde
med Lokalforeningerne finder en showrepræsentant der dækker på tværs af de tre lokalforeninger Midt,
Nord og Syd.

Lokalforeninger
På baggrund af tidligere input fra lokalforeningerne i 2013 er det besluttet at der ikke er plads til flere
lokalforeninger. Ydermere vil der på GF 2015 blive foreslået, at fremtidig optagelse af lokalforeninger vil
blive lagt til afstemning på fremtidige Generalforsamlinger.
Lokalforeningerne indkaldes til samarbejdsmøde den 28 September. Formålet er foruden generelt at høre
Lokalforeningernes stemme ift. Samtidigt samarbejde, at færdigøre et forslag til samarbejdsaftalte mellem
DFF og Lokalforeningerne. Morten indkalder lokalforeningerne, og et forslag til samarbejdsaftale sendes til
lokalforeningerne minimum 4 uger før mødet.

Status Økonomi
Alle påmindelser er sendt ud, der er generelt en udfordring med ikke at alle fakturaer kommer frem via
Økonomisystemet´s mail. En ca. 30 medlemmer har efterfølgende indbetalt.
Økonomien ser ellers fornuftig ud, KFPS 1. rate 2014 er betalt. P.T – er vi 241 betalende medlemmere, dvs.
mindre end 2013.

Hjemmeside Facebook
Stor ros for at resultaterne har været tilgængelig hurtig. Godt opdateret hjemmeside. Input sendes til
Malene, der tager det når der er mulighed for det. Masser af besøgende

Møde i landsudvalget
Medieaftale; Forslag om nedlæggelse af Heste Magasinet.
Samarbejde Landsudvalget Heste og Dansk Rideforbund DRF – Da det er racespecifikke stævner, ej
pointgivende.

Føl og Plag skue den 12-13 September på tværs af racer. DFF er positiv.
Hestelov; 2020 her i efteråret vil Jørgen Kold sende materiale ud, alle der har mulighed for at hjælpe
Møde – DFF og Jørgen Kold, Morten aftaler med et møde i efteråret. Lige
Chipning af føl; Bruge Landsudvalgets – Anders undersøger.

Mobil abonnementer
Nye mobilnumre er oprettet via OK – Mobil – og er tilgængelig på hjemmesiden. De gamle numre er opsagt.

Diverse
Pas; Gule – Bordeaux; Heidi laver en formular som kan følge passene, således vi har navn og adresse som de
kan sendes retur. De gule pas skal retur, medicinsider.
Pas; Navn i Passet – Morten arbejder at få afklaret med Jørgen Kold hvor og præcist hvad der skal stå, og Ids
om hvordan vi nemmest får det i passet. Evt. til kåringer, eller at DFF kan tilføje.
Dommer fra Øst. Wilhelm Sonnema & Harmina Holweüda- Vil gerne komme på besøg til dressur, kørsel og
eksteriør kursus. Anders arbejder videre med.
Hans; 2014 medlemsblad, en masse billeder mv. Send billeder, forslag.
Hans; Flyer - Ny – Morten sender tekst.

