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Beslutningsprotokol nr. 2 - 2014. 
 

Sted: Randbøl 

Dato: 23-03-2014 Start Tid. 11.00 Slut 18.30 

Indkaldte 
Deltagere: 

Pernille Skytte Nilsson(PSN), Lonnie Nordstedt (LN), Vibeke Hjorth(VH) Dorthe 
Beyer Andersen (DBA), Melisa Mark (MM), Line Gautesen (LG), Gerbrig 
Franchiena Monica Postma (GFMP), Bettina Pinion(BP), Anneli Hansen (AH) 

Fraværende: Dorthe Beyer Andersen (DBA) 

Referent: Lonnie 

Formål Fordeling af opgaver, aktiviteter 

Referat 
Status: 

Godkendt dog tilføjelser /kommentar til punkt 6. som er indsat på sidste side. 

 
 
1. Valg af sekretær. _____________________________________________________________________ 2 

2. Valg af ordstyrer. _____________________________________________________________________ 2 

3. Godkendelse af dagsorden ______________________________________________________________ 2 

4. Orientering fra: ______________________________________________________________________ 2 

Formand. - Pernille _________________________________________________________________ 2 

5. Fordeling af opgaver. __________________________________________________________________ 5 

6. Lokalforeninger ______________________________________________________________________ 6 

Frieserhesten Vendsyssel. ____________________________________________________________ 6 

Forslag til kriterier for at blive optaget som lokalforening under DFF _______________________ 7 

7. Kommende aktiviteter _________________________________________________________________ 7 

Dyreskuer: ________________________________________________________________________ 7 

Stævner: __________________________________________________________________________ 7 

Clinic _____________________________________________________________________________ 7 

8. Kåringer: ___________________________________________________________________________ 8 

Pernille er med ind over på alle kåringerne. _____________________________________________ 8 

Kåring på Fyn 21/6 _________________________________________________________________ 8 

Kåring Øst 12/7 ____________________________________________________________________ 8 

Kåring Vest 31/8____________________________________________________________________ 8 

9. Regnskab Status ______________________________________________________________________ 8 

10. Hjemmesiden _______________________________________________________________________ 9 

11. Opgave status _______________________________________________________________________ 9 

Frieserhesten´s start. ________________________________________________________________ 9 

Lukket Trailer _____________________________________________________________________ 9 

OK – Sponsor benzin ________________________________________________________________ 9 

Telefonabonnement _________________________________________________________________ 9 

12. Evt. _______________________________________________________________________________ 9 

13. Dato for næste møde _________________________________________________________________ 9 

Kommentar til punkt 6. __________________________________________________________________ 9 

http://www.kfps.nl/


2-9 
 
 

 

1. Valg af sekretær.  

Lonnie blev valgt og Pernille hjælper. 

2. Valg af ordstyrer.  

    Melisa blev valgt 

3. Godkendelse af dagsorden  

Evt. er blevet tilføjet. Det er hermed godkendt. 

4. Orientering fra:  

Formand. - Pernille  

Først vil jeg godt have lov at takke for jeres valg og opbakning til mig som formand. 

Jeg ser frem til at arbejde med jer. For lige at opridse nogle regler og min indstilling til hvordan Jeg 

ser DFF Fremadrettet.  

Jeg vil gerne pointere at det er vigtigt at vi også udadtil fremstår som en helhed. Vi skal være ærlig 

og have tillid til hinanden og respekter at vi har forskellige holdninger og meninger og ikke altid 

kan få vores vilje, men må accepter flertallets bestemmelse, og at vi skal køre efter reglerne.  

 

Såfremt vi ikke lige får den ”hurtig” tilbagemelding som vi skulle ønske fra hinanden vil jeg her 

opfordring jer til at prøve at ringe til hinanden i stedet for at komme med konklusioner eller en ”tro” 

på hvorfor mon der ikke svares.. Måske lå vi på den lukket afdeling og eller måske er der en 

anden grund til at der ikke lige kan svares over mail…Tro høre til religionerne vi skal vide tingene. 

  

Jeg ønsker et velfungerende forbund med gode retningslinjer så man ikke har så mange tvivls 

spørgsmål. Og fremadrettede kan nemt overdrage et velfungerende forbund. Så man ikke skal ud 

og genopfinde den dybe tallerken igen eller at der kan opstå noget person fnidder.  

 

Jeg ønsker at kunne gøre mere for størstedelen af vores medlemmer altså os med ”bare” en + 

frieser som bruges til noget hygge. Men jeg syntes vi skal få kikket mere på hvad får man for sit 

medlemskab og hvordan kan vi give noget mere til dem.. måske igennem eller via vores 

Lokalforeninger som jo laver et kæmpe stykke arbejde. Men vi skal i gang og have et ordenligt 

sammenarbejde op med nogle retningslinjer så vi ved hvad vi har at gå efter. 

 

Medlemmer: 

Gennem kontakt til medlemmer skal vi være opmærksomme på, ikke at favorisere nogle frem for 

andre. feks. avlere, frieser til salg, træning steder osv. At når Medlemmer kontakter os, tager vi 

lige en DFF kasket på som er for Alle medlemmer. Eksempelvis huske at 

bestyrelsesmedlemmerne kan rådgive i, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med 

køb, men ikke hvor man kan køber. Man kan henvise til hjemmesiden, lokalforeningerne men ikke 

udelukke nogen frem for andre. 
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Når vi skriver ud til vores medlemmer eller andre instanser så bruger vi DFF mailen. 

Vedtægter. 

Der appelleres til at vi alle lige igen gennemlæser vedtægterne, og er indforstået med at det er 

dem vi skal  ”køre” foreningen efter dem, uanset om vi er enige i dem eller ej.  

Et par områder i vedtægterne ønsker jeg dog lige at fremhæve. 

 

4.3. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.  

Formand, næstformand, sekretær og kasserer former den daglige bestyrelse.  

  

4.4. Bestyrelsen skal varetage den umiddelbare forretningsgang i forbundet og vedligeholde  

stambogsreglementet. Der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde af formanden, hans stedfortræder  

eller hvis 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.  

a) Der oprettes et lokalforeningsudvalg, hver lokalforening indstiller en repræsentant 

til lokalforeningsudvalget, som skal varetage lokalforeningernes samarbejde med DFF  

b) DFF udvælger racerepræsentanter  

c) Landskuets udvælgelse af showrepræsentanter går på skift mellem Frieser Nord, 

Frieser Midt og Frieser Syd.  

  

4.5. Formanden og en af bestyrelsen valgt stedfortræder repræsenterer forbundet udadtil.  

Herunder har vi valgt Morten Dueholm Larsen til at varetage opgaven om repræsentant for 

regionen Rest of the World, som han selvfølgelig fortsætter med. 

  

4.6. Kassereren skal løbende overvåge forbundets pengeforhold og føre kassebog. På den 

ordinære generalforsamling skal der foreligge et revideret skriftligt årsregnskab.  

  

 

  

a) Fakturaer skal være udstedt til Dansk Frieser Forbund.  

b) Bilag på udbetalinger til bestyrelsesmedlemmer skal indeholde tid, sted og formål.  

c) Alt indkøbt PR materiale skal udgiftsføres i anskaffelsesåret.  

d) En samlet liste over aktiver der er Dansk Frieser Forbunds ejendom, og hvem der 

er ansvarlig for det enkelte aktiv, og værdiansættes i regnskabet til 0 DKK.  

e) Omkostninger skal udgiftsføres når den truer, dvs. omkostninger til eksempelvis 

kørsel og kåring er udgiftsført i det regnskabsår hvor i de er afholdt.  

f) Indtægter skal kun indtægtsføres når de er realiseret, dvs. hvis DFF medlemmer 

ikke har betalt, indtægtsføres kontingentet ikke, og de regnes ikke længere for 

medlemmer.  

g) Regnskabet skal præsenteres med detaljeret noter på de største udgiftsposter.  

h) Udbetalinger til bestyrelsens medlemmer samt suppleanter, i forbindelse med 

udførsel af bestyrelsesarbejde, det være sig transport, fortæring, overnatning og 

repræsentation, må gennemsnitlig udgøre max 6000,- Dkr pr. år pr. 

bestyrelsesmedlem og suppleant.  

  

4.7. Bestyrelsens specielle opgaver:  

Bestyrelsen skal nedsætte et avlsudvalg, som også varetager kåringer og stambogsføring og evt.  
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udvalg efter behov f.eks. et opvisningsudvalg.  

 4.8. Bestyrelsesmedlemmer skal være loyale overfor hinanden og ikke modarbejde hinanden.  

  

4.9. Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer. 

        Er alle fuldgyldige medlemmer? 

7. Tvivlsspørgsmål  

 7.1. I alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke dækker, bestemmer bestyrelsen, efter at have 

konsulteret F.P.S.’s vedtægter. 

 

PAS, indførelse af navn i passet. Jeg mangler fortsat svar fra Fødevarestyrelsen hvordan vi lovligt 

kan få navnet i passet. Der har eks. været foreslået at KFPS kan medbringe stempel og navn til 

kåringer, men om vi kan lovligt sætte ”stemplet” er stadig uvist. Jeg tager kontakt til dem igen.  

 

Problematikken med gule pas og løse medicinsider. Der er fortsat ikke enig omkring fortolkningen 

og juraen imellem Den danske FVS og Den Hollandske FVS. Så det er desværre ude af vores 

hænder dog har KFPS villige til at give en rabat på 6 euro til de mennesker som har haft betalt for 

de løse medicinsider, ved at de får et nyt pas. Da det ikke er muligt at refundere medlemmerne 

enkeltvis, vil KFPS foreslå at finansiere denne tilbagebetaling til DFF-konto på én gang.  

Dog kan det blive et være puslespil for DFF at skulle tilbagebetale medlemmerne det.. 

Men det må vi se på hvordan vi får løst det. 

 

Afsendelse af Stamtavler og Pas; KFPS vil begynde at sende stamtavler direkte til medlemmer 

såfremt de har betalt deres medlemskab, så denne post ligger ikke (forhåbentligt) længere hos 

DFF.  

KFPS er dog blevet klar over at denne aftale vist ikke var så god for dem da det giver KFPS mere 

arbejde samt større omkostninger, så der er en lille debat i gang med KFPS. Men som jeg har 

fortalt dem så er en aftale er en aftale, og vi skal overholde kontrakten ellers kan jeg ikke se nogle 

grund til at have en kontrakt. Hvis de har så meget imod dette som de selv har haft godkendt, så 

må de tage det op til genforhandling.  

 

Ejerskifte af en hest kræver intet medlemskab af nogen form, da det er lovpligtigt at sørger for at 

få om registrerede sin hest inden 30 dag. 

 

Nemmeste måde er at nedsende det lamineret papir hvor stamtavlen står på til KFPS udfyldt på 

bagsiden med den nye ejer og sælgers underskrift på. Derefter modtager man en invoice på om 

registrering. 

 

En anden måde er at nedsende diverse dokumentationer for købet af hesten til KFPS dette er dog 

mere besværligt, og her får man heller ikke indskrevet sit navn på den lamineret 

papir=Stamtavlen. Det kan godt trække ud og er som sagt noget mere besværligt. 

 

Ejerskabets dokument er "kvittering" er betalingen af om registreringen. 

 

Såfremt at man ønsker det lamineret papir hvorpå stamtavlen er med sit navn skal man være 

medlem af DFF/KFPS. Dette dokument er ejet af KFPS. og derfor kræver KFPS medlemskab af at 
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DFF da man ikke kun kan være medlem af KFPS iflg. Vores Kontrakt, for at få udleveret dette 

dokument. Der er stamtavle på hesten uanset om man har det lamineret papir eller ej da det hele 

er i database systemet.. 

 

Såfremt man ikke har dette dokument kan man dog heller ikke stille til kåring. 

Støtte medlemskab er ikke nok hvis man ønsker at få papiret.  

 

Pernille fortalte derefter om det forgangene år og om hvem hun var og lavet. 

Herefter fortalte Alle lidt omkring sig selv, og om deres ønsker til evt. Opgaver.. 

 

5. Fordeling af opgaver. 

Opgaver PSN LN VH DBA MM LG GFMP BP AH 

Avlsudvalg X   X      

Hjemmeside  X 

1. 

  X 

2. 

    

Facebook  X   X     

Nyhedsbreve X X        

Medlemsliste opdatering   X X      

EQUIS X 

 

  X 

 

     

Kontakt til Holland for vores 

medlemmer, andet ind stamtavler 

og pas. 

      X   

Anden kontakt til Holland X         

Pas og Stamtavler    X      

Sponsorater / Markedsføring,        X    X   

Kontakt Person til lokalforeningerne   X 

  

     X 

  

    

Aktivitetsudvalg 

herunder stævner-dyrskuer-clinik´s 

– foredrag osv. 

    

X 

     X    X    

X 
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6. Lokalforeninger 

Det muligt for alle lokalforeninger, at låne PR materiale af DFF, til salg på lokale aktiviteter. Det 

aftales på forhånd og lokalforeningerne hæfter for det udlånte materiale, og betaler naturligvis for 

det der ikke bliver afleveret tilbage. Melisa opgave er bl.a. at få samlet op på alt vedr. 

lokalforeningerne og sørger skal hele tiden at få givet dem informationer.  

Et kommende møde vil være på sin plads. Melisa vil indkalde.  

Frieserhesten Vendsyssel. 

Vi har debatteret dette emne godt og grundigt igennem da vi ikke ønsker at trække denne 

ansøgning længere, har vi på mødet d. 23.03.2014 besluttet at byde den nye lokalforening 

velkommen under DFF. Dette er vedtaget enstemmigt. 

 

En af grundene til denne længerevarende beslutning er bl.a. at vi ved at der er nogle som ikke 

ønsker flere lokalforeninger, og Vi var og er i gang med nogle retningslinjer som ikke helt er på 

plads endnu, men mener ikke at det er færd at deres behandlingstid skal vare så længe, så derfor 

tog vi denne beslutning. 

 

Nye lokalforeninger kan blomstre op alle steder, dette kan hverken de allerede eksisterende 

lokalforeninger eller DFF gøre noget ved, da alle kan lave deres egen Lokalforening iflg. loven. Og 

DFF ser da positivt på at der er så mange som tros alt ønsker at bakke vores forening op, med 

vores fælles pression nemlig vores Frieser hesten. 

 

Da Vi jo ingen retningslinjer har p.t vedr. lokalforeningers optagelse eller virke under DFF ville en 

nægte adgang til at være en lokalforening Under DFF, at favoriserer nogle frem for andre 

lokalforeninger og dette er ikke DFF´s ønske, Alle er velkommen under de forudsætninger vi har i 

dag nemlig ingen.   

 

Der er dog nogle helt klare regler som Vi skal overholde, og det er vores vedtægter, i disse 

vedtægter som omhandler lokalforeningerne står der: 

 

4.4. 

a) Der oprettes et lokalforeningsudvalg, hver lokalforening indstiller ’en repræsentant til 

lokalforeningsudvalget, som skal varetage lokalforeningernes samarbejde med DFF 

b) DFF udvælger racerepræsentanter 

c) Landskuets udvælgelse af showrepræsentanter går på skift mellem Frieser Nord, Frieser 

Midt og Frieser Syd.  

 

Disse regler vil blive overholdt, så længe at der ikke er ændringer kommet andre ændringer i vores 

vedtægter. 

  

Når retningslinjerne er færdig udarbejdet vil der blive lavet en sammenarbejdes aftale/Kontrakt 

som DFF og lokalforeningerne skal underskrive. 
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Melisa og Pernille sørger for at få givet Frieserhesten Vendsyssel og de resterende lokalforeninger 

besked om deres optagelse som lokalforening under DFF. 

Forslag til kriterier for at blive optaget som lokalforening under DFF 

For ikke at det bliver personafhængigt, samt jf. generalforsamlingen 2013 og på 2014 var der et 

ønske om en mere skriftlig formuleret samarbejdsform mellem lokalforeninger og DFF, som 

retningslinjer til optagelse under DFF samt retningslinjer for hvad en lokalforening er.   

 

Vi gennemgik kun lige første punkt som blev godkendt resten af kriterierne vil Melisa og Bettina 

arbejde videre på og fremlægge det til godkendelse til resten af bestyrelsen.  

 

1. Foreningen skal være en forening med minimum en formand, næstformand, kasserer og 

sekretær og et bestyrelsesmedlem og være dannet på en stiftende generalforsamling.  Den 

skal følge retningslinjer for foreninger og dermed afholde GF hvert år. GODKENDT 

 

7. Kommende aktiviteter  

Dyreskuer:  

Vi laver ærespræmie til dyreskuer for hver 5 Frieser heste der stilles. Det er racerepræsentanters 

ansvar at give DFF besked om antallet af tilmeldte heste. Hvem vil være toveholder og give de 

forskellige besked? Bettina kontakter Lisbeth Mølgaard fra Frieser Øst. 

 

Der skal lige samles op på hvem der er racerepræsentant på de min. 3 store dyreskuer som DFF 

repræsenterer. Samt høre om de mangler noget til boden osv…  

Roskilde. Betina 

Odense: Melisa 

Herning: Melisa 

Gerbrig støtter omkring det. 

Stævner: 

Rosetter hvor der står DFF på, til lokalforeningernes stævner indkøbes samlet. Lokalforeningerne 

har selv ansvaret for at give DFF besked om stævner. Hvem vil være toveholder på det og give de 

forskellige besked?  Line vil gerne står for alt vedr. stævner. Vi er blevet enige om at der ikke 

laves strengere regler ind de regler som hører under DRF for lokal stævnerne i så fald skal det 

godkendes af DFF først. Lokalforeningerne skal kontakte Line når de ønsker at lave et stævne.  

 

http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer/~/media/rideforbund/Ridesport/Reglementer/Fa

elles/2014/F%C3%A6lles%20Bestemmelser2%202014.ashx 

Clinic 

IBOP – Herman Smith kommer – Anders har informationerne, er der en som vil kontakte ham og 

overtage posten med at arrangere?  

Der er tilmeldt 6-7 med hest og 8 uden hest. Melisa er kontakt person og undersøger de 

forskellige ting. 

 

http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer/~/media/rideforbund/Ridesport/Reglementer/Faelles/2014/F%C3%A6lles%20Bestemmelser2%202014.ashx
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer/~/media/rideforbund/Ridesport/Reglementer/Faelles/2014/F%C3%A6lles%20Bestemmelser2%202014.ashx
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8. Kåringer: 

IBOP til Alle kåringerne. Det er forhånds ”bestilt” og det har ingen ekstra omkostninger. . Alle er 

enige i at vi afholder IBOP på Alle Kåringerne. 

 

Vi prøvede i vores jubilæums år at lave 4-5-6 års ungheste gangarts Championat. Hvad siger i til 

at prøve det igen evt. til vest? Det er besluttet at det afholdes på VEST i år. 

 

Dyrlæge ind syning; Skal vi det eller ej? Det virkede på GF som om at der var et ønske til det… 

Det er besluttet at der skal være Dyrelæge ved indsyngningen og dermed også fast ind synings 

tid.. 

Pernille er med ind over på alle kåringerne.  

Kåring på Fyn 21/6  

Christina og Helle har fundet et sted på Fyn og skulle præsentere et budget som er i balance –

dvs. 0, samt forventet hjælp til opgaverne.  Vi skal have fat i dem for at få overdraget 

informationerne. 

Hvem ønsker at stå for at arrangere den? 

 

Lonnie Kontakter helle + christina.  

Arrangere: Lonnie+ Pernille 

Kåring Øst 12/7 

12/7-Øst – Ringsted er booket. Helle og Christina skulle videregiver arbejdet til den kommende 

bestyrelse vedr. kåring Øst. Vi skal have fat i dem for at få overdraget informationerne. Hvem 

ønsker at står for at arrangere den? 

 

Lonnie kontakter helle + christina. 

Arrangere: Bettina+ Lonnie 

 

Melisa kontakter alle lokalforeningerne med henblik på hjælp til kåringerne – hun spørger også til 

showholdet om opvisning.  

 

Kåring Vest 31/8  

Randers er booket. Anders skulle videregiver arbejdet til os. Hvem ønsker at stå for at arrangere 

den? 

 

Melisa kontakter Anders 

Arrangere: Melisa + Line  

9. Regnskab Status  

Vibeke skal forbi Line i den nærmeste tid og bliver sat i gang.  
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10. Hjemmesiden  

Overdragelse af Hjemmesiden fra Helle. Lonnie sørger du for at få alt vedr. Betaling osv. 

11. Opgave status  

Frieserhesten´s start. 

Helle ville kontakte Johan vedr. om oplysningerne om Frieserhesten´s start. Som der 

åbenbart er fejl i om dette er blevet rettet? Lonnie tager fat i Helle for at høre om der er lavet nogle 

rettelser. 

Lukket Trailer   

En enig bestyrelse besluttede at vi indkøber en trailer til DFF ting. Anneli undersøger markedet. 

Prisen må max være 15.000 kr.  

OK – Sponsor benzin                                                                                              

Alle medlemmer kan tegne OK benzin kort – fordelene er kreditten som er løbende måned 30 

dage. DFF vil da få 8 øre pr. Tanket liter. Gerbrig og line undersøger. 

Telefonabonnement 

Pt. Har vi pt. Telia Pt. Står Else stadigvæk som ejer af abonnementerne stadigvæk. Hvem ønsker 

opgaven at få det overdraget til os og måske finde et andet telefon selvskab?  Gerbrig og Line 

undersøger telefonabb.  

 

Alle sender deres tlf. nr. til mig og evt. telefontid, så sætter jeg det på hjemmesiden. 

12. Evt. 

Logo: Gerbrig har skrevet til kongehuset ang. ændring af fælles logo til. 

DFF Inventar liste – Melisa laver den  

    

13. Dato for næste møde  

Datoen er ikke fastlagt 

 

Kommentar til punkt 6. 

Vibeke Hjorth , Line Gautesen , Melisa Mark Nielsen, Gerbrig Franchiena Monica Postma. 

Har efterfølgende trukket deres stemme tilbage omkring at byde Frieserhesten Vendsyssel velkommen, og vil derfor 

ikke godkende punkt 6. Dog har der ingen modsigelser været omkring indholdet i punkt 6.  


