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Frieser Nord; Kasper og Kira

Fraværende:
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Kenneth, og Line
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2. Orientering fra DFF. – Pernille _________________________________________________________ 1
3. Spørgsmål: Hvad er en lokalforening ”under” DFF _________________________________________ 2
Forventninger ______________________________________________________________________ 2
Sammenarbejdet: Hvad går det ud på, og hvordan gør vi det? _____________________________ 2
4. Forslag til retningslinjer, for hvad er en lokalforening ”under” DFF. __________________________ 3
5. Ny lokalforening _____________________________________________________________________ 3
6. Forslag til fremadrettet retningslinjer, dvs. nye ansøgere fra dags dato for optagelse som Ny
lokalforening under DFF; ________________________________________________________________ 3
7. Aktiviteter 2014 ______________________________________________________________________ 5
Afholdelse af racespecifikke stævner ________________________ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Kåring _________________________________________________ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Sammenarbejde på tværs. _________________________________ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
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1. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et punkt 9. evt. ellers godkendt.

2. Orientering fra DFF. – Pernille
Først rigtig dejligt at det her kunne lade sig gøre med den store opbakning.
Iflg. DFF´s nye vedtægter hvori punkt 4.4.a står:
Der oprettes et lokalforenings udvalg, hver lokalforening indstiller ’en repræsentant til lokalforeningsudvalget, som
skal varetage lokalforeningernes samarbejde med DFF.
Det er bl.a. en af grundene til at DFF har indkaldt til møde i dag, Vi skal finde én fra hver Lokalforening som vil være
tovholder og sidde i det her lokalforeningsudvalg.
Der tænkes over det fra lokalforeningerne og der sendes svar til Pernille formand@frieserforbund.dk eller Anders
bestyrelse3@frieserforbund.dk hurtigst muligt.
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3. Spørgsmål: Hvad er en lokalforening ”under” DFF
Indkommende forslag fra lokalforeningerne:





En lokalforening skal have Vedtægter som godkendes af DFF.
Skal kunne sammenarbejde på tværs af hinanden
Støtte op om DFF´s avls mål,
Støtte op om DFF

Forventninger
Fra lokalforeningerne til DFF
Nord.: Ønsker at DFF kan træde i karakter som den overordnede, og at der kan regnes med at DFF bakker
lokalforeningerne op.
Dejligt at DFF har været mere synlige så man lærer bestyrelsen at kende mere personligt.
Ønskeligt at DFF´s Bestyrelse skal komme mere ud på skuerne
Midt: Ønsker nedskrevet nogle retningslinjer så der ikke kan blive forskelsbehandlet.
Roser bl.a. med indkaldes til dette møde.
Øst: Søger en fordelingsnøgle til hvem der rider hvor og hvornår.
Savner bedre tilbagemelding og mere synlighed.

Sjælland: DFF skal være hurtigere ud med evt. ønske om hjælp.
Men bliver godt med en tovholder fra hver lokalforening
Fyn: DFF er blevet mere synlige så det er meget positivet.

Sammenarbejdet: Hvad går det ud på, og hvordan gør vi det?
Lokalforeningerne:









Deles om aktiviteter, Flere møder internt. Sammenarbejde imellem showgrupper.
Godt initiativ med fælles spisning til diverse arrangementer, turer osv. Bør fortsætte.
Lokalforeningerne Skal være bedre til at sprede eller give hinanden information ud omkring hinandens
aktiviteter. Evt. Fælles info vedr. aktiviteter/ture til Holland.
Mere kommunikation indbyrdes
Overordnet mål er at udbrede kenskab til frieseren og lave forskellige og fælles arrangementer.
Vigtigt er, at man når man taler omkring hinanden og om DFF, skal man huske at tale positivt om hinanden,
og ikke som rivaler.
Vi skader ikke kun den/dem vi taler grimt om, men også os selv, da frieseren får et kedeligt omdømme
omkring at have Frieser, da folk ”kun” høre negativitet.
Prøve få en Landskvadrille på højere niveau.
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4. Forslag til retningslinjer, for hvad er en lokalforening ”under” DFF.
Lokalforeningerne forslår:
Et regelsæt med en beskrivelse af, hvad en lokalforening ”under” DFF er. Denne opgave er DFF’s, - DFF skal
udsende nogle retningslinjer for lokalforeningerne.
Nogle ønsker overordnet opdeling af regioner.
Hver enkel lokalforeninger kunne komme med et oplæg på hvad en lokal forening er og hvilken krav der bør stilles for
optagelsen under DFF.

5. Ny lokalforening
Fra DFF:
En henvendelse fra en nystiftet forening ved navn Frieserhesten Vendsyssel har et ønske om at være en lokalforening
under DFF. Det er dejligt med et initiativ til foreninger, der fremmer Frieserhesten i Danmark.
For sikre bæredygtighed og kontinuitet i lokalforeningerne tilknyttet /”Under” DFF, for derigennem at forbedre
samarbejdet, er bestyrelsens forslag til fremadrettede retningslinjer, dvs. nye ansøgere fra dags dato:
AT;
En lokalforening med mindst 15 betalende medlemmer (gns. Over ansøgningsperioden) med en eller flere KFPS
registrerede Frieserheste, og som foruden stiftende generalforsamling, har holdt 2 på hinanden efterfølgende
generalforsamlinger, dvs. eksisteret minimum 2 år.
Dette er bestyrelsens forslag, dvs. bestyrelsen vil gerne sige hjertelige velkommen til den nye forening i Vendsyssel,
men vente med evt. optagelse som lokalforeningen under DFF.
Lokalforeninger
DFF’s forslag til retningslinier blev ikke modtaget særligt positivt af ”lokalforeningerne”,- lokalforeningernes ønske:
et loft for hvor mange lokalforeninger der bør/kan være
Regelsæt skal være ens for alle fremadrettet.
Har vi behov for flere lokalforeninger?
Nord: Lokalforeninger ønsker DFF’s anerkendelse i form af henvisning til de enkelte lokalforeninger som værende
lokal repræsentant i regionen.

6. Forslag til fremadrettet retningslinjer, dvs. nye ansøgere fra dags dato for
optagelse som Ny lokalforening under DFF;
DFF forslag
En lokalforening med mindst 15 betalende medlemmer (gns. Over ansøgningsperioden) med en eller flere KFPS
registrerede Frieserheste, og som foruden stiftende generalforsamling, har holdt 2 på hinanden efterfølgende
generalforsamlinger, dvs. eksisteret minimum 2 år.
Så det er op til GF at godkende lokalforeningerne om de kan optages.
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Lokalforeningerne
Midt var uenig i det forslag DFF kom med ang. kravene til at høre under en lokalforening. De krav, kan Vendsyssel
sagtens op følge og det lukker dermed ikke ”hullet” for nye lokalforeninger under DFF. Derudover er det vigtigt, at
kravene ikke sætter en nuværende lokalforenings vedtægter ud af spil, det skal være krav, hvor eksisterende
lokalforeninger ikke kommer i problemer eller bliver tvunget ud i vedtægtsændringer.
Alle var enige i at DFF skulle fokusere på at støtte de lokalforeninger der er og hjælpe til at styrke og øge det
samarbejde der allerede er stærkt på vej i den rigtige retning.
Øst berettede om problematikker der er opstået i forb. med optagelsen af endnu en lokalforening her med følgende
frustrationer og "ondt i maven" - bl.a. pga. fælles show og repræsentationssteder.
Sjælland nævnte at der på Sjælland har været en arbejdsgruppe i mange år, som har haft aftale med DFF om at
repræsentere DFF uden at de behøvede at lave en forening.
Midt oplevede store medlemstab både i forbindelse med Frieser Nords stiftelse i 2009 og igen ved Dansk Frieser Avl,
selvom Nord dengang dækkede en ny region.
Alle lokalforeninger er enige i at DFF ikke bør bifalde, når enkeltpersoner ikke kan enes af den ene eller anden grund,
ved at optage en ny forening under DFF i områder hvor øv. lokalforeninger i forvejen eksisterer.
Almen enighed - Frieserejere må have frit valg mht. valg af lokalforening
Nord, Midt fortæller om et fantastisk samarbejde Nord, Midt og Syd imellem bl.a. til Landsskuet.
Fyn ønsker fortsat at koncentrere sig primært om egne aktiviteter og fællesskab.
Alle er enige om at DFF´s vigtigst opgave nu er, med udgangspunkt i de eksisterende lokalforeningers ovenstående
ønsker og kommentarer, at besluttet hvor mange lokalforeninger der skal være i Danmark. Eksisterende forslag
åbner op for et uendeligt antal foreninger og det er alle enige om ikke er bæredygtigt eller fremmende for
samarbejdet på tværs.
DFF mener at lokalforeningerne, som deltager med show til Roskilde eller Landsskuet også skal stå for standen eller
mindst sørge for at den bliver bemandet.
Alle var enige om, at vi gerne ville hjælpe med denne stand. Dog er der i forvejen et stort arbejdspres og en del
udgifter forbundet med at være deltager på Skuerne.
Midt nævnte desuden, at hvis en showgruppe alene skulle stå for standen, kan der opstå huller under dyrskuet, hvor
standen ikke er bemandet, idet, der er travlt med at deltage med shows og passe heste og børn. Mange deltagende
har deres familie med og har gjort dyrskuerne til deres ferie. (fantastisk udvikling syntes vi)
Der var forslag om, at man flytter standen op til show stalden. Dog er der modsat kommet ønske fra Landskuet om,
at der bliver reklameret mindre i showstalden. Den forespørgsel må tages med Landskuet til opstartsmødet af de
showansvarlige.
Pernille spørger om showheste og udstillingsheste vil kunne stå i samme stald på landsskuet.
Midt, Nord foreslår at de showansvarlige kommer med en løsning til Herning
Birgitte blev valgt som tovholder på lokalforeningsudvalget. Pernille sender kontaktoplysninger rundt med referatet.
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Fyn: vor forening fungerer rigtig godt, men kan ikke rigtig byde ind med noget, da de har travlt. Det er vigtigt, at de
hygger internt, men vil gerne bakke op.

7. Aktiviteter 2014
Tovholder Lokalforeningsudvalg Birgitte bmarskot@mail.dk
Der vælges en person fra hver lokalforening til at indgå i et aktivitetsudvalg med det formål at styrke informationen
på tværs af lokalforeningerne.
Alle var enige i at satse primært på tværsamarbejde pr. landsdel, da afstanden over vand/broer er en stor faktor for
mange.
F.eks. klargøringskursus Jylland på skift mellem Nord, Midt og Syd.
Samarbejde om kåring.
Fyn kommer dermed efter eget ønske primært til at stå alene som arrangør.
Datoer og planer for kåringer 2014 blev gennemgået.
Stævner:
De forskellige regler fra DRF blev diskuteret - bla. point problematikken. Øst vil spørge et medlem fra Sjælland om
hun ville komme med indspark til proportioner for frieserstævner/klasser og hvad man skal være obs på. En slags
stævneguide.

8. Ny dato for næste møde
Aftales efter behov.

9. Evt.
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