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Beslutningsprotokol fra generalforsamling. 

 
Sted: Munkebjerg Hotel, 7100 Vejle 

Dato: 17. marts 2012 Tid. 13.30 

Formål:  Generalforsamling. 

Referat. Rebecca og Pernille 

Stemmetæller. Casper, Vibeke og Saralin. 

 

Dagsorden. Beslutningsprotokol 

1. Valg af dirigent.  

Morten Larsen Blev valgt til dirigent. 

- Der blev stemt om indkaldelsen var lovlig indkaldt: Det var den. 

 

-Palle var sur over at sport prædikatet var blevet nedjusteret, uden man han spurt ham.  

Det er blevet reguleret fra en MB1 til en LA6 grundet at det lå højre i DK ind i Holland.  

  

-Der var uenighed omkring stemmerat da bestyrelsen læser vedtægterne som: Stemmeret opnås kun såfremt 

man ejer en eller flere registrerede friesere derefter kommer der i vedtægterne hvor mange stemmer man 

får ved de forskellige kontingenter. Så har man betalt husstands kontingent kan man kun få disse 2 stemmer 

hvis man ejer en eller flere registrerede friesere. 

Nogle medlemmer mente at hvis man havde betalt et husstands kontingent selvom at man ikke ejet en 

frieser, havde man ret til 2 stemmer. 

Det kom til afstemning.  

Der blev stemt for at når man har 2 stemmer selvom at man ikke ejer en eller flere registrerede friesere. 

 

-Bendt kom ind på om man kunne sidde i bestyrelsen hvis man ikke ejet en frieser: løse kommentar til dette 

blev at det kan man godt. 

  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Et resume af årets gang og nogle få generelle 

betragtninger. Året der gik: 

 

På den ekstraordinære generalforsamling blev forbundets diskussion drøftet, og der blev valgt en ”ny” 

bestyrelse. De fremmødte medlemmer var enige om, at der nu skulle kigges fremad og, at tidligere interne 

stridigheder skulle begraves. Med det mandat blev der udpeget og ”valgt” 7 medlemmer til en ”ny” 

bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter valget, Thorsten som formand, Pernille som 

næstformand, Jan som sekretær, Else som kassereren og Rebecca, Linda og Bent som menige medlemmer.  

Bestyrelses har i 2011 afholdt fire møder: 

1. møde blev afholdt i april på Fangel Kro, med det formål at lære hinanden og DFF at kende, samt at 

fordele nogle få ansvarsområder. 

2. møde blev afholdt på St. Estrup, med det formål at planlægge og tilrettelægge årets kåringer. 

3. møde blev afholdt på Munkebjerg Hotel i august, med det formål at evaluere kåring øst og koordinere 

tilrettelæggelsen af kåring Vest. 

4. møde ligeledes på Munkebjerg i oktober, med det formål at evaluerer begge kåringer og påbegynde 

arbejdet omkring implementering af den indgåede aftale mellem DFF og KFPS. Mødet resulterede i, at 

bestyrelsen efterfølgende offentliggjorte en skr. På hjemmesiden vedr. fastsættelsen af kontingent for år 

2011 og 2012 og omkring medlemmers manglende indbetaling af kontingent.  

  

http://www.kfps.nl/
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Bestyrelsens beretning for det forløbne år.(fortsat) 

5. møde blev afholdt i januar, m.h.p. klargøring til generalforsamling og års afslutning. Dette møde blev  

først endeligt afsluttet under hingstekåringen i Holland. 

I relation til kåringer m.m. hvor bestyrelsen har deltaget, har der naturligvis været gennemført mere eller 

mindre uformelle møder med henblik på at koordinere og varetage foreningens interesser. Derudover har 

vi brugt en ekstra aften på at indkalde pr. post til denne udsatte generalforsamling. Et møde som i øvrigt 

som oplyst om på hjemmesiden ikke forløb helt uden gnidninger. 

 

For så vidt angår referater af ovenstående møder, er der ført beslutnings protokoller, som efter lidt 

renskrivning nu befinder sig i formandens mappe. Det er selvfølgeligt ønskeligt at disse offentliggøres på 

foreningens hjemmeside, hvilket vi naturligvis vil bestræbe os på fremadrettet. 

Foreningen har i 2011 tilrettelagt og gennemført to kåringer med fantastiske bedømmelser på hestene: 

Kåring øst blev afholdt på Team Cape i Ringsted den 8. – 9. juli 2011.  

Kåring Vest blev afholdt på Vejle Rideklub den 26. – 28. august 2011,  

Begge gennemførte kåringer blev rosende omtalt af såvel tilskuere, løbere og dommere, og KFPS har 

efterfølgende udtrykt deres anerkendelse for kåringernes gennemførelse. Ligesom vi har fået flot omtale i 

Phryso. Bestyrelsen vil gerne takke for bidrag i form af hjælp, shows, deltagelse i sociale aktiviteter og 

medlemmernes gode humør under kåringerne i 2011! 

 

Bestyrelsen har deltaget i Hoppe- og Hingstekåringerne i Holland: 

Bestyrelsen deltagelse i hoppekåringen havde to formål. Det ene formål var at præsentere den nye 

bestyrelse for KFPS, med henblik på at fremme samarbejdet og påbegynde implementeringen af den 

indgåede aftale. Det andet formål var naturligvis, at vise DFF interesse for de hopper, danske avlere og 

ejere fremstillede. Bestyrelsens deltagelse i Hingstekåringen havde ligeledes flere formål. Vi ønskede at 

vise interesse for de danske fremstillede heste. Derudover at deltage i formelle møder med KFPS. Mødet 

med KFPS omhandlede økonomi for såvel 2010, 2011 som 2012. Derudover lidt om heste pas med 

medicinsider. Endeligt ønskede vi overfor KFPS at fremstå som et stærkt og solidt forbund. 

Formanden har derudover haft et møde med KFPS i februar 2012. Formålet hermed var at drøfte den 

fortsatte spændte situation internt i DFF og den fortsatte implementering af den indgåede aftale mellem 

DFF og KFPS, samt få afklaret vejen frem. 

 

Bestyrelsen har i 2011 haft følgende mål: 

At holde bestyrelsen samlet og få skabt intern ro i DFF. 

At få gennemført to gode kåringer. 

At få overtaget kontrollen med DFF hjemmeside og få rollen som ulønnet 

webmaster besat. 

Få opdateret vores medlemsliste 

At få skabt overblik over vores økonomiske situation og grundlag. 

At få påbegyndt implementeringen af aftale med KFPS. 

Mål indfrielse i 2012: 

Bestyrelsen er samlet, et medlem har ytret ønske om at komme på valg. 

Vi har gennemført to meget gode kåringer, med gode resultater og shows, samt god stemning. 

Vi har nu fuld kontrol over vores hjemmeside med en ulønnet webmaster (Tak). 

Vi er næsten ved at have fuld overblik over vores medlemsliste. 

Vi har overblik over økonomien, hvilket er tilfredsstillende. Detaljerne mangler, men i 2012 kan vi arbejde 

ud fra budgetter vi selv har lavet og bogføre herefter. Generelt er økonomien god og sund. 

 

Vi har påbegyndt implementeringen af aftalen. Tror ikke aftalen er så dårlig som nogen gerne vil gøre den 

til. Vi vil arbejde på nogle gode løsninger som kan tilfredsstille flest mulige medlemmer og være med til at 

udvikle foreningen. Vedr. heste pas så følger vi udviklingen. KFPS er af den opfattelse at gule pas med 

medicinsider er gangbare. Dette afventer nu afklaring på ministerielt niveau. I bestyrelsen er vi af den 

opfattelse, at man skal passe på med at melde noget formelt ud, inden sagen er fuldt belyst og endelig 

afklaring foreligger.  
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Kommentar til beretningen: 

-Kevin kom med et meget positivt indlæg og Susan bakkede op. 

-Anni mener ikke at alle i bestyrelsen kan se frem. 

-Bendt: Mener ikke at beretningen skal være om hvordan året er gået men hvad vi skal i 2012. Der var ikke 

enighed med Bendt. 

- Betina Følte at hun fik en ordentlig skideballe. 

 

3. Endelig fastsættelse af 

kontingent for 2011. 

Bestyrelsen anbefaler at 

kontingentet fastsættes som 

opkrævet. 

Det blev godkendt.  681,- 

4 .Fremlæggelse af 

revideret årsregnskab til 

godkendelse 

Regnskabet bliver fremlagt og dirigenten oplæser Revisors påtegninger. 

Efter en frem og tilbage snak kommer der  

Der kom forslag og Ønsker: 

Jane: Ønsker når der holdes fremtidige arrangementer/kåringer at der skal 

lægges et budget samt alle udgifterne holdes særskilt. Ydermere ønskes der 

særskilt note i regnskabet over køb/salg samt varelager af PR materiale.   

Line: Forslår at kontrakten bliver udlagt, så man kan se fordele og ulemper 

samt hvordan vi kan tjene ved at være indgået i denne kontrakt. 

 

Regnskabet blev kun godkendt med bemærkning: Der skal hensætte 2/3del til 

tab. 

  

5. Fremlæggelse og 

godkendelse af budget for 

2012. 

 

Budget blev fremlagt af Thorsten. 

Hertil nogle kommentar: 

-Flemming: Hvad hvis man har flere frieser i flere fællesskab. Vi det sige at 

med aftalen med KFPS at det bliver dyrt når de f.eks. Har flere forskellige 

heste fælles f.eks. 4x 425(DFF) Ja svaret Thorsten. 

- Line: Anbefaler et revideret budget i 2012 af Da hun ikke mener at 

indtægter/udgifter hænger sammen. 

Sarlin: Syntes ikke at de i midt behøver at få 10.000,-  det sammen siger 

nord. De vil gerne sammenarbejde selvom de ikke får nogle støtte i form af 

penge. 

Jane: Bemærkning: Varelageret skal ikke være større end vi har råd til, og 

giver vare lager mening eller ej. 

Der blev stemt: 20 i mod, 19 for. 

 

Det blev besluttet at et revideret budget bliver lagt ind under medlems login 

til debat. 

 

6. Fastsættelse af 

kontingent for det 

kommende år. 

Bestyrelsen anbefaler at 

kontingentet for 2012 

fastsættes til 650 kr. inkl. 

kontingent til KFPS. 

 

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet for 2012 fastsættes til 650 kr. inkl. 

kontingent til KFPS: 

Der kom en kommentar på, at nu var vores kontingent sat i 2011 til 681 og 

mente derfor at vi skulle fastsætte det som ”sidste år” 

 

Det kom til afstemning: 

681,- mange for.. 

650,-  1 for 

 

Så kontingentet bliver for 2012 blev 681,- 
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7. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremlægger 

herunder et samlet 

ændringsforslag til DFF 

vedtægter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen fremlægger 

herunder et forslag til 

prisblad for DFF. 

 

2 af Indkommende Forslag fra Jacob Post blev fremlagt og vedtaget på 

flertal. 

Forslag 1: 

Nuværende tekst: 

4.2. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. 

Ny tekst: 

4.2. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. I ulige år skal 3 

bestyrelsesmedlemmer på valg, i 

lige år skal, 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

 

Forslag 2: 

4.9 Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer. 

 

Bestyrelsen samlet vedtægter blev ikke vedtaget. Det kom til afstemning at 

det så er de vedtægter som er på hjemmesiden med de nye 

vedtægtsændringer som Jacob havde set ind som er gældende. 

 

Opfordring: Der bør sættes de gamle vedtægter op mod de ønsket 

vedtægtsændringer så man bedre kan se forskellen. 

De ønsket vedtægtsændringer skulle også have været sat op enkelvis og ikke 

et samlet sæt, da det er for uoverskueligt. 

 

Prisbladet blev gennemgået. Og der var en del ønsker til reguleringer og 

nogle skulle slettes. Det blev aftalt at det revideret skulle lægge ind under 

medlems log-in. 

 

8. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer. 

Ingen af bestyrelsens 

medlemmer har 

tilkendegivet ønske om at 

komme på valg. 

 

Der var pludselig forvirring da folk sagde at nu, skulle 4 på valg i stedet for 

kun Bendt som havde ønsket det. Denne forvirring var at der var nogle som 

påtalte at det er lige år og nu hvor vedtægterne er ændret så skal der jo 4 på 

valg. De mente at vedtægtsændringerne trådte i kræft nu og her altså under 

generalforsamlingen.  

Bendt, Thorsten, Pernille og Else stillet sig på valg. 

Der efter ønsket Line, Malene, Kevin og Helle at komme på valg. 

 

Resultatet blev 

Thorsten 30, Pernille 22, Else 34, Line 49, Malene 36, Kevin 25, Helle 37. 

 

Tillykke til de valgte: 

Den ny bestyrelse er Else, Line, Malene, Helle, Rebecca, Linda og Jan. 

 

9. Valg af revisor. 

 

Thorsten stillet op og blev også valgt 

10. Valg af suppleanter.  

(1 revisor og 2 til 

bestyrelsen) 

 

Suppleanter til bestyrelsen: 

Pernille og Anders stillet op og blev begge valgt. 

Suppleant Revisor: Heidi Jørgensen stillet op og blev valgt. 

11. Eventuelt. 

 

 

Ids direktøren fra KFPS ville have holdt et lille foredrag om avl og 

sammenarbejde med andre lande men Han siger tak for jeg måtte kommer til 

GF i DFF, han siger at efter, han havde set dagsorden til Generalforsamling 

og tænkte, 1½ timer så er den overstået. Men der tage han fejl. Hold da op 

hvad skal man udsættes for som bestyrelse i DFF. Han tage hatten af for den 

tålmodighed bestyrelse har udvist sådanne var det aldrig gået i Holland. 

Hvad de ikke måtte stå model til, det har han aldrig oplevet før. 
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11. Eventuelt. (fortsat) Han takket Især Thorsten, Pernille for den tillid og sammenarbejde de havde 

opnået med dem og dirigent Morten for hans tålmodighed. Han ville tage 

denne oplevelse af GF og tænke over den samt det fremtidige 

sammenarbejde med til Holland. Han vil komme med en tilbage melding med 

hvordan KFPS ser i deres øjne om sårbarhed af DFF. Da han mener at man 

med de vedtægter DFF har, er det meget svært at få en stabilt godt 

sammenarbejde i bestyrelse og en svært punkt for Dff og KFPS fremtidige 

sammenarbejde, for man risiker at vi hvert år skal lære andre bestyrelse 

medlemmer at kender. Og når de er ind arbejdet i bestyrelsesarbejde, kan de 

evt. kommer på valg igen. Det er i han´s øjne ikke optimal . 

 

Underskrifter.  

 

 


