Bestyrelsesmøde 26-09-2014 – hos OK Fredericia
Til stede: Morten L., Malene F., Lene F., Anders H., Heidi J., Line S.
Fraværende; Kevin, Hans, Axel
Ref; Line S.
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Referat fra sidst
Godkendt

Post
Sag fra 2012 – Fogedret; LEMVIG Data, en aftale med geninstallering af PC med Else Kirk. Dansk Friser Forbund har
ikke modtaget fakturaer eller rykkere i forløbet, modtog først en stævning. Både Lemvig Data, fogderetten og
Inkassofirmaet er kontaktet såvel skriftlig som mundtlig. Inkassofirmaet vender ikke tilbage. Iflg. Lemvig Data kan vi
ikke betale til dem, men skal betale til Inkassofirmaet. Det forventes med sagsomkostninger at løbe op i omkring 56000Dkk, og vi har besluttet at betale for ikke at skulle bruge mere tid på sagen, uagtet det ikke er retfærdig.
PAS; Passene er endnu ikke kommet retur. Morten kontakter Ids .

Kåringer
Alle kåringer løber i 2014 økonomisk rundt, totalt med et lille overskud.
En ændring af reglerne under kåring af STER hopper Kåring Vest ift. Øst/Fyn; DFF sender KFPS en officiel henvendelse
vedr. Hvordan DFF&KFPS i fællesskab kan forbedre den oplevede service for Friesere ejere. Input sendes til Morten
som sender et forslag rundt. (Pas, Sprog, Champinat, mgl. Tilbagemelding, ingen aftalt til Boks centralkåring. Lovet)
Kåring Vest; Turbulens, bl.a. pga. flere baner, og skift til indendørs undervejs, kombineret med at vi ikke havde været
gode nok til at skaffe tilstrækkelig hjælp. I den forbindelse vil vi gerne officielt undskylde overfor Frieser Hesten
Nordjylland for ikke at kunne bakke tilstrækkelig op omkring showet. Morten kontakter Nord senere i dag.
Officiel tak til sponsorer; Vi spørger Hans, om han vil lave et forslag med nogle billeder, som vi kan sende ud.

Kåringer og Arrangementer 2015;
Da vi i 2015 har besluttet at afholde FRIESER DM, vil Morten kontakte KFPS om datoer.
 15. Marts General Forsamling, Morten sted.
 26. April ; Avls dag, Clinic – valg af hingst til din hoppe
 13.-14. Juni –SPORTS WEEKEND - DM ”ÅBENT HUS” i Show Kvadrille, Dressur, Kørsel. IBOP, Dressur
Championat
 11. Juli – Kåring Øst (INGEN IBOP)
 22.-23. August (alternativ 29-30) - Kåring Vest (INGEN IBOP)
Der nedsættes et Kåringsudvalg (Anders og Malene) og et Sportsudvalg (Lene og Line), og Lokalforeningerne
kontaktes for deltagere. Aftalt med lokalforeningerne, at Lene sender noget på skrift, samt forslag til et par datoer.
Evt. se referat med lokalforeningerne.

Sport
Arrangement; Køre og Ride Clinic – den 14-15-16 November. Vi bliver enige om at det vil kræve DFF medlemskab. Det
vil blive Hvornum Vasehus, ved Hobro. Der skal være min. 10 deltagere for afholdelse, det er forventet at
arrangementet giver underskud på 5.-10.000 Dkk, i overensstemmelse med budgettet. Vi er enige om det er vigtigt at
holde arrangementer inden for sporten. Læs mere om Frieser DM under kåring.

Dyrskuer & Lokalforeninger
DFF vælger hvert år en racerepræsentant på de dyrskuer der er mulighed for en racerepræsentant, og nu også en
showrepræsentant til Herning, iflg. ønske fra Herning. Showrepræsentanten vælges i samarbejde med
lokalforeningerne. Vi vil til det efterfølgende møde med lokalforeningerne foreslå at Nord, Midt og Syd bliver enige
om en fælles show repræsentant (se yderligere i referatet med lokalforeninger). Fra 2015 forventer Herning en
Frieser show ansvarlig, og en Frieser show gruppe, med ET fælles navn (Dansk Frieser Forbund).

Status Økonomi
Økonomi ser OK ud. Kåringerne giver samlet et lille overskud.
DRIFT; Der er p.t. brugt 35.000 Dkk på DFF drift, dvs. hjemmeside, generalforsamling, porto mv.
PR; Der er i alt købt for 17.000 kroner mere på PR materiale, end der er solgt. Bl.a. indkøb med nyt DFF logo. Det er
besluttet at betale Freka 1500 Dkk for at sætte tøj salg op med det nye LOGO (Malene). Der er lavet link fra
hjemmesiden til WEB-Shop.
Mht. hjælp til økonomi er vi glade for at Karen Jul Andersen meldt sig til også at hjælpe. Vibeke Hjort har ligeledes
hjulpet. Karen vil bl.a. bogføre. Karen er Revisor Studerende, og vi er rigtig glade for at kunne byde Karen velkommen.

Hjemmeside / Facebook
Kalender; Input velkommen, sendes til Malene – med Link til aktiviten. Opfordring på mødet til lokalforeninger. Input
meget velkommen. Yderligere er eks. Sponsorer; Er rettet så alle kan ses - Løbende opdateringer

Diverse
KFPS samarbejde - Det er aftalt vi planlægger en hverdag at komme forbi KFPS Kontoret. Forslag: torsdag d. 30. okt –
1. nov. Morten vil høre om KFPS har tid den 31 Oktober.
Flag; Line søger sponseret flag.
Markedsføring; Hvordan kan vi markedsføre – de Danske Heste til salg. Evt. Avisen ”Hest og Rytter” med til GF som
del af kontingent. Heidi kontakter ”Hest og Rytter” for pris, også på 1/1- ½ sides annonce.

Næste møde
Ifb. med KFPS besøg – Efterfølgende input om at flytte mødet. Det vil blive endelig aftalt.
25. Januar 2015

