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Velkomst
En tak til alle for deltagelse. Dejligt at se så mange.

Information fra lokalforeninger
Frieser Nord;
72 Medlemmer, dækker fra Skagen til syd for fjorden, ned til viborg. Fornuftig økonomi, showgruppen
meget aktiv, og
Generel udfordringer; andre arrangementer, kun et med tilstrækkelig tilslutning. Kørekursus igen i foråret
”Klar Parat Køreklar” – er en succes, som igen i 2015 bliver gentaget.

Frieser Sjælland
28 Medlemmer - Arrangementer; Show, 12-15 steder at vise frieseren frem. God opbakning. Ligeledes
ride kurser. Tidligere haft succes med at afholde loppemarked.

Frieser Fyn
49 Medlemmere, stor tilslutning på fyn. Både medlemmere med og uden frieserheste. God økonomi.
Ambition; Alle kan være med, ridende, kørende. En god tilslutning til aktiviteter som primært er køre /
ride ture, og dyrskue.

Frieser Øst
25-30 medlemmere. Udfordring ligeledes manglende tilslutning til arrangementer. Alle er enige om det
er gode aktiviteter, men på dagen ikke så mange tilmeldte. Stævner er hovedaktivitet, ambition er 3
stævner om året, i år 2 stævner a ca 20 starter.

Frieser Syd
25 medlemmere. Succes med to et årligte, gentagende aktiviteter. Stævne, gode stævner. Ca. 30 starter.
Rømø-tur, weekend med hest. 30-32 starter. Dressurkursus ligeledes god opbakning. Show har der været
begrænset tilslutning i år, men vil starte op igen næste år.

Frieser Midt
30 medlemmer, OK økonomi. Show er den primære aktivitet, men har hjulpet og hjæper gerne til DFF
Kåringer.

Forslag om lokalforeninger
Forslag sendt ud på forhånd, til debat og konklusion.
Kommentarer til forslag;
Frieser Syd; Vil gerne hjælpe med at fremme, men kan ikke argumentere for at være medlem.
Frieser Nord; OK – Spørgsmål om show-repræsentant . Alle lokalforeninger forventer at de bliver hørt
om hvem der skal være repræsentant, og de er lokalt repræsenteret.
Frieser Øst; Input til ændring punktet 8.2 vedr. Ophør; Ophør som lokalforening behandles på
tilsvarende vis, dog kan forslag om ophør kun modtages fra min. 2 lokalforeninger eller DFF.
Frieser Sjælland; Punkt 8.3. ændres til DFF bestyrelse skal invitere til min. 1 møde årligt med op til 2
repræsentanter fra alle lokalforeninger.
Enighed om at med ovenstående ændringer er lokalforeninger og DFF enig om at forslaget stilles på
næste DFF Generalforening. Se det redigerede og endelige forslag nederst.

Samarbejde omkring fremtidige aktiviter
Reklamere om hinandens arrangementer. Opfordring til at sende til hinanden om at huske at sende og
reklamere, såvel til DFF og lokalforeninger. Ligeledes facebook – dele hinandens aktiviteter.
Det er aftalt at det er op til den enkelte lokalforening at fastsætte kontingent og aktivitetsgebyr, dvs.
Ingen ændring i forhold til idag.
FYN og Nord; Generel positiv tilbagemelding til den nye DFF bestyrelse, positiv samarbejde. Glæder sig
til det fortsætter.

Ifb. Kåring Vest – Frieser Nord Show – Hermed en officiel undskyldning – da showet ikke fik den
opmærksomhed som det var forventet.

DFF udvalg;
Kåringsudvalg; Anders & Malene. DFF håber at nogle af lokalforeningerne kan stille med 3-5 deltagere.
Malene sender en mail med nærmere information, først i 2015.
Kåringsudvalg; Eline og Kasper ville gerne være med.
Sportsudvalg; Lene & Line. DFF håber at finde 3-5 deltager fra lokalforeningerne. DFF - Lene laver en
beskrivelse af hvilke aktiviteter der er tænkt ifb. DM, men det er op til udvalget at foreslå andre
aktiviteter. Noget der kan gives videre til medlemmere, samt dato for tilbagemelding. Input generelt – er
det korrekt at bruge titlen/stævne som DM, dette vil tages op i sportsudvalget.
Sportsudvalg. Birgit og Line D, var umiddelbart intresseret.

Hvad kræver medlemsskab
Dyrskuer; Til en hvertid gældende regler på det pågældende dyrskue. Der er enighed om at såvel
lokalforening som DFF anbefaler at man som minimum har en KFPS stamtavle og er støttemedlem af
DFF. DFF- Morten laver en anbefaling, som gives sammen med evt. Ærespræmier.
Show; Frieser Sjælland har krav om medlemsskab ved deltagelse i show på dyrskuer. Frieser Nord vil
miste show medlemmer, og de fleste i showgruppen er medlem eller støttemedlem af eget valg. Forslag
kunne være støttekontingent, men det er ikke et krav, alle er velkommen. Hesten skal dog være KFPS
registreret for, at deltage på show på dyrskuer, hvor forbundet er repræsenteret. Hvis lokalforeningerne
har krav om at den ikke kan være bibog.
Stævne; Lokalforeninger kan i samarbejde med DFF afholde Racespecifik stævner iht. DRF´s regler.
Stævne deltagere, eller hestens ejer, skal som minimum være støttemedlem af DFF – 100 Dkk. som bare
indbetales til DFF´s konto.

Lokale arrangementer 2015
Nord, Midt og Syd; Planer om at samle kræfterne og afholde et stort Åbent Hus.

Evt.
Landsskuet; Ændring af regler ifb. Show og Show ansvarlig. Der skal være en show ansvarlig – og KUN, og
det skal være i Dansk Frieser Forbunds´s navn. Der skal udpejes en show ansvarlig som koordinere alle
show med Frieser, som aftales at hedde DFF ShowTeam. Iht. DFF vedtægter deles Herning mellem Nord,
Syd og Midt, de vil naturligvis fortsat blive overholdt men der kan kun være en show ansvarlig, som
koordinere mellem alle og Herning. Midt, Nord og Syd vender tilbage med et navn på en show ansvarlig
for mere end 1 år, inden udgangen af November. Andre dyrskuer er uændret.
Dyrskuer generelt; Lokalforeningerne, meld det ind til DFF der hvor der er friesere meldt til, så vil DFF
gerne give ærespræmie til alle dyreskuer der er friesere udstillere med.
Tider på agendaen.
Forslag fra lokalforeninger og bestyrelsen i DFF:

Forslag til vedtægtsændringer:
NY stk. 8 Lokalforeninger.
§ 8.1. Formålet med lokalforeninger under DFF er at skabe aktiviteter og kendskab omkring
frieserhesten. Lokalforeninger hjælper med at brede kendskab til DFF og medlemskab hertil. DFF
samarbejder med Lokalforeninger omkring aktiviteter som sport, show og kåringer.
§ 8.2. Foreninger, som ønsker optagelse som lokalforening under DFF, skal godkendes via afstemning
med flertal til DFFs generalforsamling. Ansøgning skal sendes som i paragraf 5,3 e Indkomne forslag og
modtages 2 uger inden generalforsamlingen. Ophør som lokalforening behandles på tilsvarende vis, dog
kan forslag om ophør kun modtages fra min. 2 lokalforeninger eller DFF.
§ 8.3. DFFs bestyrelse fastsætter race- og show repræsentanter på alle dyrskuer, hvor forbundet er
repræsenteret. DFF bestyrelse skal afholde min. 1 møde årligt med op til 2 repræsentanter for alle
lokalforeninger, hvor lokalforeningerne kan komme med forslag hertil.
§ 8.4. DFFs bestyrelse har et bestyrelsesmedlem som er kontaktperson til lokalforeningerne.
Forslaget gælder fra denne generalforsamling, hvilket betyder at de 6 lokalforeninger er at betegne som
optaget.
Bipunkterne under paragraf 4.4, punkt a, b og c fjernes.

