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Beslutningsprotokol af bestyrelsesmøde nr. 4 - 2011. 

 
Sted: Munkebjerg Hotel, 7100 Vejle 

Dato: 29. oktober 2011 Tid. 10.30 Slut :  

 

Deltagere: Thorsten Skov (TS), Pernille Skytte Nilsson(PSN), Jan Kristensen(JK), Else Kirk 

Hansen(EKH), Bendt Nørreby(BN), Rebecca Buitenhuis(RB), Linda Thomsen(LT) 

Webmaster deltog. 

Sekretær: Thorsten Skov (TS) 

Formål:  Aftale med KFPS m.m. 

 

 

Dagsorden. 

 

Beslutningsprotokol. 

 

1.Velkomst ved formanden. 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.Evaluering kåringer 2011, 

herunder: 

 

 

 

 

 

a) Opgavefordeling 

  

 

 

b) Økonomi 

 

 

 

c) Erfaringer der skal 

fastholdes. 

 

Overordnet set to meget gode kåringer. Meget flotte resultater og i begge 

tilfælde dommernes ros for udførelsen. Kåringer i 2012 tilrettelægges 

med udgangspunkt i 2011 programmerne. DFF skal udarbejde en 

standard kontrakt for aftale med kåringssteder. Kåringsresultater 

offentliggøres fortsat på hjemmesiden, dette vil blive synliggjort ved 

tilmelding. 

 

a) Generelt ok. Indsyning som ved kåring Øst. Mere fokus på sekretariat. 

Der skal primært kun anvendes hjælpere, som ikke stiller heste eller 

deltager heri.  

 

b)Godkendt.  

Det skal fremadrettet ikke være muligt at få refunderet tilmeldingsgebyr 

m.m. Priser skal ensrettes. Sponsorer søges ved årets start.  

 

c)Huskeliste er udarbejdet.  

 

3.Behandling af 

aftalegrundlag mellem DFF og 

KFPS, herunder: 

     a)  Aftalegrundlag 

 

 

 

 

b) Prisblad KFPS og 

betydning heraf for 

DFF 

 

 

 

 

 

a) Bestyrelsen har enstemmigt tiltrådt aftalen. Aftalen betragtes som en 

delaftale – en trædesten – med henblik på en yderligere integration med 

KFPS og udvikling af DFF. Bestyrelsen vil starte med at have fokus på 

medlemsadministration og økonomi.   

 

b) Enstemmigt godkendt af bestyrelsen. DFF´s egne priser skal fastsættes 

og indarbejdes heri.  

 

 

 

 

http://www.kfps.nl/
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Dagsorden. 

 

Beslutningsprotokol. 

 

3.Behandling af 

aftalegrundlag mellem DFF 

og KFPS, herunder: 

(Fortsat) 

c) Medlemsgrundlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Vejen frem 

 

 

 

 

 

 

 

c) Afklares endeligt med KFPS. Mange er indmeldt i KFPS uden at være 

medlem af DFF. DFF vil have fokus på at indmeldelse og kontingent 

betaling for året 2012 (for personer bosiddende i DK) kun kan foretages 

gennem DFF. 

Der er udtrykt utilfredshed med beslutningen om at DFF har hævet 

kontingentet som en konsekvens af ny aftale mellem DFF og KFPS. Der er i 

referatet fra den ordinære generalforsamling i 2011, ført til referat at DFF 

kontingent skal forblive uændret.  

Den nye Bestyrelse har besluttet at tolke denne formulering som at 

kontingent 2011 fortsætter som opkrævet. 

Beslutningen blev vedtaget ved flertal. 5 stemte for, 1 blank og 1 imod 

(BN). 

Det blev enstemmigt vedtaget, at endelig fastsættelse af kontingentet for 

2011 og 2012 vil blive lagt til afstemning på generalforsamlingen. 

Formanden udsender en skrivelse vedr. medlemskab, manglende betaling 

m.m. 

 

d) Der tages kontakt til KFPS vedr. afklaring af forhold om medlemskab og 

økonomi. Bestyrelsen vil anmode om et møde i forbindelse med 

Hingstekåring i januar 2012.  

 

4. Lokalforeninger. 

 

(TS) forsøger at få arrangeret et møde inden generalforsamlingen. 

Alternativt på selve dagen for generalforsamlingen.  

 

5.Aktiviteter 2012, herunder: 

 

 

 

a) Generalforsamling 

 

 

 

b) Kåringer 

 

 

c) Diverse. 

 

 

Generel enighed om at DFF som forbund skal være mere synlige, herunder 

at der skal fokuseres mere på at tilrettelægge og deltage i aktiviteter for 

frieseren i DK. 

 

a) Der indhentes tilbud fra Munkebjerg, Fangel og Scandic i Kolding.(TS) 

Gennemføres den 18. februar 2012. Varsel offentliggjort på DFF 

hjemmeside. Indkaldelse m.m. jf. vedtægter. 

 

b) Der indhentes tilbud fra Ringsted, Vejle Rideklub, Vilhelmsborg og 

Herning dyrskueplads. (BN) 

 

c) 

 Økonomi skal fremadrettet afregnes via konto.(Bankoverførsel). 

Kontante betalinger modtages ikke. 

 2012 er et jubilæums år for DFF. Bestyrelsen ønsker at dette skal 

markeres gennem DFF deltagelse på Landsdyrskuet, Roskilde 

dyrskue og dyrskuet på Fyn. Bestyrelsen ønsker at bruge året til at 

reklamere målrettet for racen og fremme lysten til at tegne 

medlemskab af DFF/KFPS.  

 

6.Evt. Intet. 

 

 

THORSTEN SKOV/ formand 


