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Konstituerende Bestyrelsesmøde. 
Sted: Billund - Anders 

Dato: 24/3-2011 Tid. 15 Slut :  18.30 

Deltagere: Anders, Linda, Else, Pernille, Helle, Malene, Rebecca, Line 

Fraværende Jan, tidl. Sekretær har af personlige årsager trukket sig. 

GODKENDT Referatet er endnu ikke godkendt, første punkt på agendaen næste møde 
NÆSTE MØDE  Torsdag den 5/4- kl. 10.00-17.00 , Udbygaardevej 10, 8961 Allingåbro 

 Gl. Estrup Dyrskue – 3/6 kl. 12.00- 17.00,     

Formål:  Primær konstituering og fordeling af presserende opgaver 
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Generel introduktion - diverse 

 Else beskrev kontrakten i hovedtræk, hvad der i dag blev gjort og hvad der evt. skulle gøres 

fremadrettet. Malene stillede spørgsmål omkring kontrakten, og at hun generelt meget imod den 

nuværende kontrakt mellem KFPS-DFF, bl.a. omkring tvunget medlemskab, og arbejdsbyrden. Pernille 

påpegede at der ikke var tvunget medlemskab, der står at når man er medlem af DFF er man direkte 

medlem af KFPS, dvs. fælles medlemskab ikke tvunget.  Helle og Malene spørgsmålstegn ved om 

kontrakten kunne betale sig, økonomi vs. det arbejde der skal udføres. Der var meget fokus på 

kontrakten med Holland, og hvilken betydning den havde eller ville få generelt for DFF. En nærmere 

gennemgang og vurdering af kontrakten vil blive foretaget sener, for efterfølgende at blive præsenteret 

for medlemmerne. Men grundlæggende var alle er enige om, at ved fælles hjælp skal vi nok få håndteret 

disse opgaver.   

 Samarbejdsformen mellem DFF og lokalforeninger blev drøftet, der er forskellige forventninger blandt 

vores medlemmerne om DFF´s rolle og ansvar i forhold til lokalforeningerne. Pernille nævnte at der 

tidligere været henvendelser fra medlemmerne, om netop dette område, og behov for afklaring fra DFF, 

om hvilken lokalforening der repræsenterede Frieseren på udvalgte dyreskuer. Der er nogle stande / 

arrangementer som er tildelt avlsforeningen, DFF og ikke lokalforeningerne. Her bør DFF iflg. 

Pernille tage større ansvar. Malene argumenterede for, at DFF ikke skulle dikterer hvad 

lokalforeningerne skulle, eller kunne gøre, da vi ellers risikerede at lokalforeningerne bakkede ud af 

samarbejdet med DFF. Punktet vil blive taget op igen til næste bestyrelsesmøde, og i efterfølgende når 

der er konkrete situationer hvor DFF har et ansvar/opgave. 
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Generelt – kommentarer omkring generalforsamling 

 Else ville gerne vide om der var hold i rygter der er gået både før og efter generalforsamlingen om at et 

kup imod DFF´s og den tidligere bestyrelse, hvor FrieserAvl ville ind og overtage DFF. . Hun havde 

hørt under generalforsamlingen at bl.a. vedtægtsændringerne fra Jacob Post var blevet sendt frem og 

tilbage mellem Jacob Post og FrieserAvl. Line og Malene bekræftede at kende til vedtægtsændringerne 

indirekte, men alle kunne afkræfte kende noget til et kup, og vi var alle enige om at vi her alle sad for 

DFF. Det var positivt at få afkræftet, og vi kan alle komme videre.   

 

 Pernille mener generalforsamlingen var ulovlig, da vedtægtsændringerne trådte i kraft under 

generalforsamlingen, og ikke umiddelbart efter generalforsamlingen.  Idet den trådet i kraft ændredes 

dagsorden, hvilket muligvis ikke er lovligt. Der er ingen af de medlemmer som ikke var til stede som 

havde mulighed for at give deres stemme til kende. Pernille får en jurist til at undersøger dette. Det 

samme gælder spørgsmålet om stemmeret, da man ikke kan stemme i mod vedtægterne som man gjorde 

– her tænkes på ” Stemmeret opnås kun såfremt man ejer en eller flere registrerede frieser. ”Der efter 

kommer der hvor mange stemmer man har ved forskellige kontingenter. Der var modstand og 

manglende forståelse fra især Helle, Line og Malene omkring hvad formålet var og hvad Pernille ville 

opnå. Line og Helle påpegede at det umiddelbart måtte være for egen, og ikke DFF´s regning.  Pernille 

mener det er vigtigt at få sikkerhed omkring lovlighed for såvel fremtidig arbejde, som for 

medlemmerne. 

o Hvad hvis den var ulovlig? 

o Hvad ville der så ske? 

o Hvordan ville den evt. blive ulovliggjort – hvis den var ulovlig? 

 

 Ikke et godt signal at der gik så mange inden IDS fra KFPS skulle fortælle om avl og samarbejde med 

andre organisationer. Det var alle enige om var meget uheldigt.  

 

 Generelt blev afslutningen på generalforsamlingen drøftet, det var ikke alle der var til stede, så der blev 

ikke aftalt møde eller konstitueret en ny DFF bestyrelse. Medlemmerne fra den gamle bestyrelse følte 

de stod alene tilbage med det hele, og at der var mange uafklarede punkter.   

Generelt – samarbejde fremover 
Generel respekt og konstruktiv tilgangsvinkel til hinanden. Alle ønsker at bidrage til en højere grad af 

sammenhold i foreningen generelt, også i bestyrelsen ikke en opdeling af de nye og de gamle.  Der var ligeledes 

enighed om at en større åbenhed, dvs. bl.a. mere ud på hjemmesiden ville være et vigtigt skridt i retningen af 

dette.  Det blev også aftalt at uenighed er i orden, det skaber dialog og giver et bredere syn på  fordele og 

ulemper,  disse vil også blive synliggjort , og hvis nødvendigt vil flertallet i bestyrelsen vil afgøre hvilket valg vi 

træffer, og vi vil alle bakke op om flertallets beslutning.  Generelt bred enighed om mere information ud til 

medlemmerne, og en højere grad af involvering.  
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Konstituering 
Suppleanter, nu hvor Jan af personlige årsager har trukket sig, og Anders og Pernille var enige om at Pernille 

trådte ind som bestyrelsesmedlem. Da der kun er en suppleant tilbage, vil Anders naturligvis være en fast 

deltager på alle bestyrelsesmøder.   

Generelt var alle interesseret i at bidrage og hjælpe til, og det var positivt at der i de fleste tilfælde var flere 

kandidater til posterne.  

Der har naturligvis været dialog og en tilsvarende vurdering og afstemning omkring alle poster ifb. 

Konstituering og fordelingen af opgaver.  

Generelt var der debat og dialog omkring det faktum at de 4 navngivne poster alle er gengangere fra den gamle 

bestyrelse, hvilke naturligvis er positivt i forhold til kontinuitet, men det kan misforstås i forhold til at vi ønsker 

at skabe sammenhold og ikke dem / os i de nye / gamle.  Men der er ifb. Med poster ofte en nr. 1 og nr. 2 – eks. 

økonomi , hjemmeside, kåring , udarbejdelse af information mv. og samarbejdet og hjælpe hinanden i den 

forbindelse er vigtigt. Ydermere er alle enige om at vi kan bruge alle kræfter for der er opgaver nok at tage fat 

på. Alle var enige om at bakke op om flertallet.  

Foreslået 

kandidater 

Fordele / For Ulemper / Imod 

Pernille Tidligere næstformand 

Erfaring fra sidste år også, hvor hun 

havde gjort et fantastisk stykke arbejde  

Kontinuitet ift. Holland 

Erfaring med bestyrelser i 7 år 

Erfaring med DFF i 12 år. 

Overblik  

 

 

Rebecca, Linda, Else, Pernille 

Kan være et dårligt signal at sende til 

medlemmerne at en suppleant der ikke blev 

genvalgt direkte, bliver formand. Dog 

bemærkes at der blev ændret i dagsorden til 

generalforsamlingen og en valgrunde ikke 

var forventet.   

 

Line, Malene, Helle - Anders 

 (sidstnævnte ej stemmeberettiget, men er 

naturligvis med i debatten) 

Rebecca Kontinuitet ift. Kontakten til Holland 

Erfaring sidste år 

Sprog ift. Holland 

Sprog ift. Medlemmer, og Rebecca 

ønskede selv hellere at være næstformand 

Helle Erfaring med DFF i 7 år 

Erfaring med bestyrelser i 17 år 

Velovervejet 

Gerne formand,  

Nyvalgt så ingen kontinuitet ift. Holland 

FrieserAvl – rygter og andre vedtægter her. 

Dog 2 forskellige foreninger som ikke 

hænger sammen.  

Line Struktur og overblik 

Kontant – kommunikation 

Gerne formand,  

Nyvalgt så ingen kontinuitet ift. Holland 

Kontant – kommunikation 

FrieserAvl – rygter og andre vedtægter her. 

Dog 2 forskellige foreninger som ikke 

hænger sammen. 

 

 

Else blev forslået som kasser, dette blev enstemmigt vedtaget. Helle foreslog Rebecca som næstformand hvis 

hun blev formand, da det ville være en fordel med en der kunne det hollandske sprog. Helle blev ikke valgt som 

formand, men Rebecca blev fortsat valgt til næstformand. Både Linda, Malene og Line ønskede at være 

sekretær og varetage opgaver som referat og hjemmeside. Linda blev valgt som sekretær og håndterer den 

tekniske del vedr. hjemmesiden samt adm. opgaver i EQUIS, Line laver referater og Malene opdatere 

hjemmesiden. 
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Resultatet af konstitueringen 

Post  Opgaver i Posten – Valgt 

Formandspost  Overblik over opgaver 

 Initiativ til opfølgning, møder 

mv.  

Pernille  

Næst formand  Hjælpe formanden 

 Post – adresse – Fordel 

stamtavler adm. EQUIS 

 Kontakt til Holland,  

 EQUIS – adm. opgaver 

Rebecca ,  

Kasser  Bogføring – Else 

 

Else, Else gerne input Line til regnskabsdelen 

Sekretær  Hjemmeside den tekniske del 

 Tilmeldinger til kåringer 

 EQUIS – adm. Opgaver 

Linda 

Best. Medl. 1  Jubilæums-show 

 Involvering af medlemmer ifb 

eks. kåring 

Helle 

Best. Medl. 2  Hjemmeside, tekst og 

opdatering  

 Sikre information tilgængelig 

Malene, med Linda som den tekniske del af 

hjemmesiden.  

Best. Medl. 3  Referater, input 

 Hjælp økonomi 

Line 

 

Overvejelser til næste gang – INPUT fra andre modtages gerne  

 Kåring generelt; Overvej om der kun skal være en kåring og et større arrangement ifb. Jubilæum 25 år.  

Spg. Om en eller to kåringer.  

 Jubilæums show generelt. Overvej om vi ikke skal have et arrangement, og om det skal være sammen 

med kåring eller særskilt – der er mange der gerne vil hjælpe, fra såvel Holland, hingstestationer og 

lokalforeninger, evt. med en stor fest om aftenen.  

 Generelt Aktivitets listen, som vil være et fast punkt på agendaen, men som naturligvis IKKE er 

fuldstændig, da formålet med dette opstartsmødet primært var konstitueringen og en status til de nye i 

DFF´s bestyrelse 

 Helle fortæller hun har talt med Bendt, at han vil hjælpe til Kåring Øst.  Helle undersøger.  

 Helle fortæller at hun gerne vil undersøge om evt. FrieserAvl vil stå for og evt. sponsorerer Jubilæum 

show.  

Aktivitetsoversigt  
Løbende under første møde blev flere aktiviteter / opgaver drøftet, disse er samlet i en aktivitetsoversigt. Denne 

oversigt er langt fra fyldestgørende, men vi vil arbejde videre med fordelingen af opgaver til næste møde.  


