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a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
c) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
d) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer
g) Valg af Revisor
h) Valg af Suppleanter (1 revisor & 2 til bestyrelsen)
i) Eventuelt
-------------------------------------------------------------------------------14 fremmødte + bestyrelsen
Dirigent valgt: Casper B. Poulsen, som bekræfter, at GF er lovligt indkaldt d. 02-02-2015
Stemmetæller valgt: Sara Hestehave + Casper Poulsen
b) Bestyrelsens beretning
Spørgsmål fra Flemming :

Når føl til kåring er gratis fra KFPS i år, hvad så med de penge der kommer retur fra KFPS til DFF? Det skal
man vel lige regne med i kåringsgebyret
Og hvorfor kan vi ikke få en 3. kåring når man skal have en IBOP alligevel?
Best. Line svarer: IBOP bliver samlet sammen med DM mesterskabet for at få en ordentlig kvalitet i
bedømmelsen af IBOP’en v/ forhåbentlig Herman Schmidt
Flemming: Det bliver ikke nemt at ramme en kåring, når der kun er 2.
Best: Der er blevet spurgt om hjælpere men der er ikke meldt sig nogen endnu, så derfor er der ikke
hænder nok i bestyrelsen til at afvikle 3 kåringer + IBOP + DM. Stort arbejde både før, under og efter en
kåring.
Opfordring: Skriv gerne til bestyrelsen, hvis I ønsker at hjælpe ved kåring etc.
Henrik Find: Ærgerlig over at gå ned i aktivitet
Best. : Vi går ikke ned i aktivitet. Nu bliver der 2 kåringer + en sportsweekend med IBOP & dressur
Championat
Best. Axel: Alt har en pris og det er drøftet meget hvorvidt der skulle være 2 eller 3 kåringer. Vi lytter meget
til medlemmerne – lad os nu se til næste år om der kommer flere hjælpere på banen.
Henrik: Hvorfor er det lige kåring Fyn som falder fra?
Best. Malene: Geografi
Kristensen T.: Kan man melde sig på til næste år som hjælper allerede nu, så best. Ved om der kan blive 3
kåringer?
Best: God ide.
Howard Gjørup: Kan man melde ressourcer ud i bestyrelsen så man ved på forhånd om der kommer flere
end 2 kåringer?
Best.: God ide
Formandens beretning godkendt.
c) Fremlæggelse af regnskab:
Overskud for året der gik på små 60.000 Dkk som hovedsaligt er kommet fra flere heste til kåringerne en
først antaget, samt mange sponsorater.
Udgifterne har været opsætning af nyt logo – PR materiale og sportsaktivitet.
Anneli Hansen spørger: Hvad får bestyrelsen udbetalt når de tager til hingstekåring i Holland. Rygter siger at
bestyrelsen får en masse betalt?

Best. Line: Der har IKKE været udbetalt noget til bestyrelsen, hverken til kørsel eller overnatning.
Bestyrelsesmedlemmerne betaler ALLE udgifter selv ifb med hingstekåring i Holland.
Antal medlemmer 2014:
269 alm. / 8 støtte
Heste til kåring: 164 stk / omkostning pr. hest til kåring er faldet til 737,- kr.
58% af kontingentet går til driften af DFF
Regnskabet godkendt.
d) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Kontingentet fastholdes på samme niveau
Indmeldelses/genindmeldelses gebyret blev besluttet ved håndsoprækning at stige til 250,- Dkk fremover
mod 200 Dkk i dag.
e) Indkomne forslag:
2 indkomne forslag til vedtægtsændringer:
Fra Helle Rosenkranz blev stemt ned med 12 imod og 3 for
Fra Best / lokalforeningerne blev vedtaget med 19 stemmer for og 0 imod
f) Valg til bestyrelsen
Line G. Gjørup modtager ikke genvalg
Anders Henriksen modtager genvalg
Kevin Pinion modtager genvalg
Forslag til bestyrelse: Hans Breevaart
Valgt: Hans, Anders og Kevin
g) Valg af revisor
Line G. Gjørup valgt til revisor
h) Valg af revisor suppleant og bestyrelsessuppleant
Helle Fynbo valgt til revisor suppleant
Forslag til bestyrelsessuppleant:
Arne Nielsen fik 19 stemmer og valgt til suppleant 1

Solveig Jensen fik 18 stemmer og valgt til suppleant 2
Christina Arsland fik 5 stemmer og blev ikke valgt ind
i) Eventuelt
Howard: Fortalte kort om DNA test af hopper og hvor svært det er at få at vide hvilke hingste der er bærer
af genet der giver vandhoved og dværgvækst.
Mette Ulsø: Kan DFF gøre noget ved KFPS for at vi kan få oplyst hvilke hingste der er bærer?
Line G. Gjørup: Vi skal have klare svar fra KFPS og hingsteejerne, hvilket de ikke vil give os i dag.
Axel M.: Man skal tænke sig om med kun at selektere på DNA’et, for der går for meget avlsmateriale tabt
hvis man vælger hingste fra kun på dette grundlag.
Morten L.: 1 ud af 7 heste er bærer, og DFF kan ikke påvirke KFPS alene. Det skal op på et højere niveau
som Members Council
Flemming: Hvis KFPS oplyste hingstenes DNA resultater, så var det jo op til en selv og man havde det frie
valg.
Howard: Opfordrer alle til at få testet deres hopper
Bestyrelsen: Støtter op om at alle avlere får deres hopper DNA-testet
Mette: Man kan også vende det om og spørge hvorfor teste ens hopper med risiko for at de falder i værdi
ved et evt. salg senere.
Mette: Det er svært at være ny avler og finde de oplysninger.
Best. Lene: Brug bestyrelsen som supervisor
Best. Malene: Vi skal vende det til noget positivt at vi kan få testet hopperne så vi fremadrettet kan tage et
valg. Ikke tage det som noget negativt hvis ens hoppe er bærer af genet, men bruge det som en viden der
kan hjælpe videre frem i avlsarbejdet.
Line: Det ville være rart med en dato snarest til sportsudvalget og jeg melder mig til at hjælpe i
sportsudvalget og avlsudvalget.
Sara H.: Vil gerne med i kåringsudvalget og sportsudvalget
Flemming og Howard melder sig til avlsudvalget
Best. Morten L. takker Line og Lene for godt arbejde i bestyrelsen.
Howard fortæller kort om Dansk Frieser Avl hvor der nu er aftaler med 5 hingstestationer om
rabatordninger.
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