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Er generalforsamlingen lovlig indkaldt 

Enighed, Ja 

Valg af dirigent 

Susan Valentin blev valgt som dirigent 

Godkendelse af dagsorden 

Enighed, ja 

Baggrund for Indkaldelse 

Pernille S.N. fremlagde kort at eftersom mere end 2 bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig, og den 

siddende , bestyrelse derved ikke var fuldtallig 7 personer, er der iht. Vedtægterne krav om Ekstraordinær 

Generalforsamling. Der var flere spørgsmål om hvorfor vi igen sad til ekstraordinær generalforsamling.  

 

Lindas T.forklaring blev læst op, Malenes blev efter gentagende forsøg ikke fundet på hjemmesiden. Jans var 

af personlige årsager.  

 

Line G´s svar var at den oplevede / omtalte mistilliden i den gamle bestyrelsen, sandsynligvis kunne starte 

allerede ved generalforsamlingen. Her forventede den daværende 2011 bestyrelse ikke at skulle på valg, men 

da der pga. vedtægtsændringer blev valg, og skiftes ud i bestyrelsen. Dette kunne være en af de væsentlige 

årsager.  

 

http://www.kfps.nl/
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Susan M.; Spørgsmål omkring et lukket afsnit i stalden til kåring Vest. Det var enighed om at det er vigtigt 

med lige vilkår for alle.  

 

Åbenhed vs. Sammenhold. Flere medlemmer havde input til enmet.  Der er argumenter begge veje, men alle 

er enige om at begge dele er vigtige. At bestyrelsen både blandt DFF medlemmer, og ud af til eks. mod 

Holland, fremstår og agerer velfungerende. I den forbindelse blev brevet fra Ids, KFPS´s formand drøftet. 

Eks. Ids beskrivelse om DFF skal koncentrere sig om Frieseren i Danmark, og input omkring lovlighed af 

evt. forlænget bestyrelsesperiode i DFF. Det blev undervejs pointeret, at det således også var vigtigt at vi alle 

(medlemmer)  bakker op om bestyrelsen, og ikke selv hvis man er utilfreds med DFF kontakter KFPS og 

dermed går uden om. Det er en fælles DFF opgave at fremstå som en velfungerende samlet enhed, ikke 

udelukkende en bestyrelses opgave.  

 

Thorsten: Spørgsmål om kontrakt om genforhandling eller fornyelse. Pernille fastslog at det er op til 

medlemmerne hvad den nye bestyrelse skal arbejde på. Derfor er der efterlyst input fra medlemmerne om 

input til hvad der skal / bør undersøges om det skal og kan ændres.  Det vil være op til den kommende 

bestyrelse at træffe det valg.  

 

For at få kandidater til den nye bestyrelse var der ligeledes en kort gennemgang af hvad DFF´s bestyrelse 

bruger tiden på, foruden kåring.  Der er stadig en del arbejde vedr. henvendelser og spørgsmål fra 

medlemmer, arbejde med kåringer. Pernille har oplevet at der har manglet respekt om andres poster, og 

stadig noget ”ikke værdiskabende” input.  Ligeledes har bestyrelsen haft problemer med at harddisken med 

alt regnskab og økonomiprogram gik ned, vi har arbejdet en del på at få det genskabt og er endnu ikke i mål.  

.  

Flere udtrykte ønsker til den nye bestyrelse om at udsende et nyhedsbrev, da skaber meget værdi for 

medlemmerne 

Valg af ny Bestyrelse 

Der var i alt 35 stemmeberettigede til den ekstraordinære generalforsamling.  

7 Bestyrelsesmedlemmer 

Kandidat Antal Stemmer Resultat 

Anders 29 Bestyrelses Medlem 

Line 26 Bestyrelses Medlem 

Fleur 18 Bestyrelses Medlem 

Pernille 25 Bestyrelses Medlem 

Maria 25 Bestyrelses Medlem 

Jacob 15 Ønsker ikke suppleant 

Dorthe 20 Bestyrelses Medlem 

Rikke 25 Bestyrelses Medlem 

Susan M. 17 Suppleant 

2 Suppleanter 

Susan Martini & Helle Rosenkrans 

Revisor  

Revisor; Heidi Jørgensen 

Revisor Suppleant; Thorsten Skov 


