Beslutningsprotokol af bestyrelsesmøde nr. 1 - 2012.
Sted:

Munkebjerg Hotel, 7100 Vejle (Mødet blev fortsat under hingstekåringen i Holland).

Dato:

06.01.2012

Deltagere:

Thorsten Skov (TS), Pernille Skytte Nilsson(PSN), Jan Kristensen(JK), Else Kirk
Hansen(EKH), Bendt Nørreby(BN), Rebecca Buitenhuis(RB), Linda Thomsen(LT)

Fravær:
Sekretær:

Else Kirk Hansen(EKH), Linda Thomsen(LT) under møde i vejle
Thorsten Skov (TS)

Tid. 19.00

Dagsorden.

Slut : ca. 01.00. d.07.01.2012
Mødet endeligt afsluttet under Hingstekåring i Holland.

Beslutningsprotokol.

1. Velkomst.

(TS) udtrykte glæde over at bestyrelsen stadig fremstod samlet.
Herefter et lille oplæg omkring afholdelse af GF.

2. Valg af sted for
generalforsamlingens afholdelse

Bestyrelsen valgte enstemmigt at afholde GF på Hotel
Munkebjerg. Prisen er ikke højere end de andre steder. Fangel
kro var en smule billigere, men havde lukket. Vejle ligger
centralt i landet.

3.Generalforsamlingens dagsorden,
herunder:
a) Skrivelse forelagt og godkendt.
b) Evt. ønsker om at komme på valg.
c) Bestyrelsens fremsatte forslag til
behandling, herunder:
i) Fastsættelse af kontingent (2011/2012)

a)Godkendt..
b) Ingen medlemmer af bestyrelsen ytrede ønske om at komme på
valg.
c)(EKH) blev pålagt at regne på 2012 kontingent. Det blev aftalt
at kontingentet som minimum skal udgøre et KFPS kontingent.
i)Det blev besluttet at anbefale GF at kontingentet for 2011
fastsættes som opkrævet. Bestyrelsens forslag til kontingent 2012
blev endeligt fastsat til 650,- under hingstekåringen i Holland.

ii) Prisblad 2012 fremlagt og diskuteret.

ii)Endelig beslutning truffet i Holland under Hingstekåringen.
Afventer fortsat priser på kåringssteder.

iii) Vedtægtsændringer fremlagt og
diskuteret

iii) Endelig udgave rettet til under Hingstekåring i Holland.

iv) Diverse, Udsendelse af indkaldelser.

iv) Indkaldelse godkendt. Der blev under hingstekåringen i
Holland enstemmigt truffet beslutning om at lade indkaldelse
offentliggøre på hjemmeside og kun udsendt som e-post.

4.DFF deltagelse i Hingstekåring og
program.

Den samlede bestyrelse ønskede at deltage i Hingstekåringen.
Det blev enstemmigt besluttet at bestille et bord til 8 personer.
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Dagsorden.
5. Aktiviteter 2012, herunder:
a) Kalender 2012 fremlagt.
b) DFF deltagelse i dyrskuer.

6. Evt.

Beslutningsprotokol.

a)Datoer for kåringer 2012 blev diskuteret og enstemmigt
besluttet.
b) Deltagelse i de tre store dyrskuer med henblik på
synliggørelse af DFF og jubilæumsår. (BN) deltager i diverse
møder m.m. herom.
• Heste pas problematikken er rejst overfor KFPS. Tages op igen
på mødet med KFPS. DFF ønsker at få KFPS holdning på skrift
og i engelsk. Nuværende status er at KFPS ser de gule pas med
medicinsider som gyldige.
• (BN) deltager i planlagte møder vedr. dyrskuer i Roskilde og
Herning.

THORSTEN SKOV
formand
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