Referat for DFF bestyrelsesmøde d. 27 februar 2011.
V/ Anders Dethlefsen
Deltager: Susanne, Anders, Fleur, Jacob, Lisbeth, Susan, Bettina, Jane
Fraværende. Dina
Gæst. Joke KFPS.
1 -Joke fremlægger KFPS og DFF aftale og arbejde i forbindelse med den:
Joke er inviteret af DFF til at gennemgå opgaverne i forbindelse med de nye arbejdsopgaver som DFF skal / er gået i gang med. Hun informerede om de forskellige landes
arbejdes rutine. Der største org. Er USA med ca. 2000 medlemmer på anden pladsen
ligger Tyskland med 1400 medlemmer. 3 pladsen er Frankrig, Belgien, og Danmark med
hver ca 400- 500 medlemmer. USA har 2 fuldtid ansatte og printer papir selv. I starten
havde de små arbejdsopgave og har siden arbejdet sig op på det niveau de er i dag.
Tyskland har ingen fast personale, det kører på frivillig basis i foreningen.
Belgien er på samme niveau som DFF. Belgien har 1 fuldtids ansat men økonomien er et
problem. Her i opstarts fase arbejder de med opgaver omkring medlemmerne.
I KFPS er der forskellige personer der har deres arbejdsområder, Joke giver en liste på
hvem gør hvad i KFPS.
DFF starter med medlemsdelen og efterhånden som vi får fortrolighed med systemet,
suppleres med andre opgaver.
Lisbeth fik en kort gennemgang omkring indtastning af nye medlemmer.
Medlemmerne skal fremover sende heste relateret papirer til DFF, som herefter udfører de
nødvendige handlinger.
Til sidst gennemgås prisblad og ydelser sammen med Joke.
2 - Bestyrelsens debat om Skat( moms) i henhold til lovgivningen og revisorens udtalelser:
Foreløbig udtalelse fra revisor via kassereren i DFF. Han mener ikke at under de forhold
som kassereren har skitseret for ham, at der er krav om moms registrering, da ingen får
økonomisk gevinst af dette. Joke undersøger hvordan andre medlemslande forholder sig til
moms. Kassereren beder om en skriftlig udtalelse fra en reg. revisor om moms i forhold til
DFF. Kan der evt. laves et tillæg til kontrakten, der lyder på,at DFF formidler/sender

fakturaer for KFPS og indsamler penge for KFPS. Joke forlader herefter mødet.
3 - Forberedelser til generalforsamlingen:
Regnskabet 2010 blev fremlagt. Det foreløbige regnskab ser positivt ud.
Foreløbigt budget for 2011 er lagt og der var enighed om dette.
Mulighed for indkøb af 2 telefoner med taletid til de personer, som har megen
telefonkontakt.
DFF vil fremlægge forslag til vedtægtsændringer, Dette vedr. medlemskabsformer og
fremtidige priser, hvori der vil tages højde for bl.a. vallak ejere.
Bestyrelsen indstiller Birgitte Marskot, som ordstyrer til generalforsamlingen.
Vi opfordrer medlemmerne til at stille op til valg i bestyrelsen.Hvis du har lyst ,at gøre en
ekstra indsats for frieserens fremme og DFF`s medlemmer.
Så vær frisk, at melde dig til en post i bestyrelsen, måske gør du en forskel.

Møderne den 30/1 og 27/2 er begge møder som er en del af en længere proces på nogle
områder..
4.-Forud information og debat fra kl. 10.00 til 12.00 (før Generalforsamlingen):
Forskellige bestyrelses medlemmer fremlægger punkter, som fremgår på indkaldelsen
til generalforsamlingen.
5 - Sportsudvalgets bl.a. Vedr. Landsskuet i Herning:
Fleur kontakter personerne i Sportsudvalget samt Dina, og informere om at dette udvalg
ikke er nedlagt. DFF er inviteret af Vilhelmsborg til at lave show. Sportsudvalget har sendt
invitationen videre til lokalforeningerne.
Vi nåede ikke at diskutere Landsskuet i Herning. Det tager vi på et seneste bestyrelsesmøde.
6 - Avlsudvalgs arbejde:
Intentioner med dette udvalg er at varetage og aktivere avlernes interesser.
Herunder give adgang til Informationer der fremmer kvaliteten i avlen.
7 – Evt.

Møderne den 30/1 og 27/2 er begge møder som er en del af en længere proces på
nogle områder..

Indgået post:
Pr. 1 jan. 2011 informere KFPS DFF om alle henvendelser fra danske medlemmer
samt de 5 lokalforeninger under DFF.
Henvendelse fra Phryso ang. mulighed for artikel samt mulighed for annonce i den
engelske udgave, som udkommer i 2011.
Brev fra Videncenter for Landbrug vedr. Landskuet i Herning d 30 juni – 2 juli.
Referenter: Anders, Susanne og Jane d. 3 marts 2011

