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-

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kasper Poulsen - vedtaget
Lovlig generalforsamling, da der blev indkaldt d. 19. januar 2017
Valg af stemme-tællere. Vagn og Ulla - vedtaget med klapsalve
-

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand Morten Dueholm Larsen:
Hingsteshow sidste år med 300 mennesker.
Show til DV’s hingstekårings gallashow
To gode kåringer, god kvalitet, fald i antallet af tilmeldte heste. Ros for kvaliteten af føl.
Kursus i Middelfart, clinic. God opbakning, og det fortsætter vi med.
2 danske hingste gik videre til årets 70dags test, - samt Phryso fra sidste år.
30 års jubilæum. Vi vil fejre det i år. Jubilæums-trøjer til shows ved lokalforeninger. Frieser øst, 10 års
jubilæum, sort guld 25 års.
1 kåring i år. Dato: 11-13. august 2017. D. 12 august kommer der til at ske en markering af jubilæet.
Stor tak til lokalforeninger, avlere osv.
Et spørgsmål fra Pia Tang angående sportsmedlemsskabet. Bestyrelsen mener at man skal være
medlem af DFF (sport eller regulær) for at deltage i show ved dyrskuer. Der er holdninger i
lokalforeningerne om at det bør være nok at være medlem af en lokalforening.
-

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Heidi Brix Jørgensen:
Regnskab: godkendt

Planer 1 kåring med større fejring af jubilæet, 2 clinics, - IBOP-kursus til foråret, og med Jolanda og
Sybren til efteråret.
Forslag om at give tilskud til lokalforeningerne, nu hvor der er en opbygget egenkabital. Man kan evt
give et beløb tilbage til lokalforeningerne, alt efter hvor mange af deres medlemmer, som er
medlemmer af Dansk Frieser Forbund. Det vil bestyrelsen se på !

Forslag fra Flemming Fynbo om at sætte et beløb af til aflønning af kasseren, som har et stort stykke
arbejde.
-

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Forslag om at det forbliver som det er
-

Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle forslag.
-

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kevin, Hans, Anders er på valg.
Genopstiller: Hans.
Forslag: Solveig Jensen, Kira Clausen, Peter Toftegård Nielsen
Obs: Solveig ejer i øjeblikket ikke en KFPS-frieser, og i vedtægterne står der at man kun kan komme i
bestyrelsen, såfremt man ejer KFPS-frieser. Nu er sports-medlemsskabet oprettet med stemmeret,
trods manglende ejerskab. Der er to punkter som modsiger hinanden, og derfor anmoder bestyrelsen
om at vi ser bort fra det manglende ejerskab.
Kira, 27
Solveig, 45
Hans, 34
Peter; 39
-

Valg af revisor

Line Grundtvig Gjørup modtager genvalg, - vælges ved Klapsalve
-

Valg af suppleanter

Solveig og Arne var suppleanter
På valg; Anders, Marlene Egelund,
Revisor-suppleant: Saralin genvælges
-

Eventuelt

IBOP-kursus planlagt til første weekend i Juni, med Herman Smit. Kobles sammen med en IBOP-test.
Malene: poloer til lokal-foreninger, - kom og afhent.

Jeanette fra Sønderjylland: ærgerligt at der er frieser-folk som ikke lever op til at give foreningen et
godt ry, - forslag om at man bør kunne ekskludere medlemmer. Axel: vi vil gerne undgå de brodne kar.
Og eksklusion er ikke hvad bestyrelsen står for, men selvfølgelig noget, man skal tage stilling til.
Kira: Holstebro festuge. Animaglyphe.
Opfordrer til at melde sig til, men hestene skal være rolige og kunne rides på et vist niveau. Stor event
med hundredevis af heste.

