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Valg af dirigent
Kasper Poulsen foreslået – og valgt
GF rettidig indkaldt, lovlig
45 stemmeberettiget deltager

Bestyrelsens beretning
Forbundets 28 leveår. Dejligt at se så mange, vi glæder os til showet efterfølgende. 2015 et år med flere
aktiviteter. Hvor vi oplever stor opbakning. Avls kursus i Middelfart Ids Hellinga og Sabrian Zwaga. 2
dressur Clinics, et på Sjælland med Marc Peter Span, og et i Jylland med Sybren Minkema & Jolanda
Schreuder.
Avlsmæssigt også et godt år. Kåring flyttet fra Jylland til Middelbart pga. ønske om bedre faciliteter.
Fremhæve 3 heste – En model Willeke fan Adelvej i DK avlet/ejet af Jaring de Groot, En hingst Phryso F.
Hyllested Østergaard videre i Leeuwarden - ejet af Oosterhoof . Dansk avlet hingst champion af
Friesland Z1 Niveau. Thijs S (Beart). Avlet af Stasevang. Ejet og redet af Ester Liano. Tidligere redet af Ida
Thomsen, og ejet af Lien Heste. Derudover flere kroon hopper og 1st pr. føl – generelt roser kfps
dommerne kvaliteten af avlen i DK. Vi glæder os til kåringerne i 2016. – 65 Føl registreret i DK i 2015


16 Juli – Team Cape, sjælland



21 eller 27 August – Kåring Vest – Tvivl, men ved snart besked.

Frieser Nord ; Godt show og god reklame for Frieser hesten ved et stort arrangement på Fyn til JBK
horse show.
Endnu et Frieser show i Danmark her i 2016– Boksen i Herning. Flere avlsgodkendte hingste, flot show,
vi håber at se mange af jer til at vi kommer. Frisian Subtrop Team 8 Friesere, Michiel 442 - resultat af
flere års lobby arbejde.
Tak til bestyrelsen, og til medlemmerne for indsatsen, og for god ro og orden. Vi appellerer til at I går ind
og tjekker jeres e-mail, så fakturaen og kontingent bliver betalt.

Regnskab 2015
Regnskab gennemgået, samt hovedposter, nøgletal og noter. Kopi af Regnskabet kan rekvireres hos
kasseren@frieserforbund.dk
Spørgsmål;
Hvad er KFPS Bonus; En del af kåringsgebyr refunderet, men KFPS trukket noget fra. Input om at det
retur fra KFPS kunne være del af opgørelsen af kåringsresultat, da det så er positivt. Ligeledes input til at
undersøge hvordan præcist KFPS bonus iht. Kontrakten er udregnet.
Tab på debitorer; Det er medlemmer der melder sig ind, og ikke betaler. Input og overvejelser til om der
er der andre muligheder.
Flot resultat.
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Budget; Gennemgået, forventninger i forhold til i år. En lille stigning i antal medlemmerne. Kåring som i
2015, med lidt flere heste på Jylland. Flere sponsorgaver. To aktiviteter som i år, der forventes at give et
mindre overskud. Kåringer der tilnærmelsesvis går i 0. Kørsel lidt højere end i år, da vi i 2015 har haft
meget få udgifter til kørsel historisk, forventer at der vil blive udbetalt mere til kørsel i 2016.

Fastlæggelse kontingent
KFPS har sat deres kontingent op med 10 kr. – DFF foreslår at sætte deres kontingent ned med 10 DKK –
således at beløbet er det samme. Det blev godkendt.

Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen; Sportsmedlemsskab; Forslag er at det svarer til DFF aktivt kontingent i dag, men
man ikke kan stille til kåring, eller er medlem af DFF. Men derudover rettigheder til deltage til andre DFF
arrangementer, stævner medlem. Det er vigtigt at synliggøre hvad man får for sit medlemskab. DFF er
medlem af SEGES. Spørgsmål og kommentarer til beløb og ind/udmeldelse, input til bedre præcisering til
næste GF. Ligeledes sikre Ok med KFPS jf. – som dog også drøfter og muligvis åbner op for
sportsmedlemsskab.
Vi stemmer udelukkende om muligheden for sportskontingent. Kontingent og andre konditioner
stemmes om efterfølgende. INGEN stemte imod – forslaget vedtaget.
Forslag kontingent; 300 DKK, indmeldelse DFF´s andel 100 DKK - men ikke KFPS´s, det vil dog
indmeldelses KFPS´s andel hvis man skifter til alm. Medlem. Bekymring omkring beløbet og
indmeldelsesgebyret – mulighed for at spare 100 DKk ved enten mobil-pay eller indbetaling.
Forslaget er vi starter med 300 DKK i år uden indmeldelsesgebyr . 40 stemte for, vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg i år er, og der modtages genvalg. Følgende er Genvalgt


Heidi Jørgensen



Morten Dueholm Larsen



Malene Færch



Axel Månsson

Valg af revisor
Revisor ; På valg er, og der modtages genvalg. Følgende er genvalgt


Line Grundtvig Gjørup

Valg af suppleanter
Der modtager genvalgt. Følgende er genvalgt


Arne Nielsen, Solvej F. Jensen

Revisor Suppleant – Følgende er valgt



Sara Lin Kirkegaard

Eventuelt
Synlighed – Dyrskue og markedsføring
Christian Withen input – Bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde. Input til om at gøre det lidt
hyggeligere til dyreskuer, evt. leje en boks, og give en kop kaffe e.l. for at være imødekommende, og
gøre opmærksom på Frieseren som race, forbundet osv. Evt. budgettere med boks/trailer med borde /
stole og flag som man kan låne til dyrskuet. Ligeledes et input til DFF om at gøre en indsats om at
komme i ugeavisen, hest og rytter mv.
Morten / Malene. ; Tak for input, udfordringen kan være bemanding, men det vil selvfølgelig blive taget
til efterretning. DFF vil gerne opfordre alle der komme til dyrskuer eller lokalforeninger om at melde ind
til DFF, så vil vi utrolig gerne reklamere og støtte op.

Kørsel – Stævne
Jannie : Opfordring at stævner arrangeret af lokalforeninger, skal være registreret under Dansk
Rideforbund – ellers kan det udelukke kuske & ryttere der deltager på konkurrence plan. DFF er medlem
af SEGES som har samarbejde med Dansk Rideforbund.

Kåring Placering –
Howard; Input om placeringen af kåring ikke hensigtsmæssig at det placeres på fyn, eller i en afstand der
gør at deltagere fra Sjælland har kortere end deltagere fra Nordjylland. Andre forslag, overvejelser
omkring kåringer var oppe at vende. Det er vigtigt for foreningen at finde er et sted med velegnede
forhold, og det er nemmere når det er kendte forhold. Flere ting gør sig gældende, afstand i forhold for
til motorvejen, en eller flere kåringer. Forslag til steder der kunne være egnede er velkommen.

Spg. Beretning
Ønske om hvad de rigtige regler er i forhold til salg af hest. KFPS og DFF regler står på hjemmesiden, og
opfordre køber til at se på DFF´s hjemmeside. Men nye regler evt. SEGES pas-regler og
fødevarestyrelsen. DFF vil offentliggøre de nye regler.

