Bestyrelsesmøde den 12/04/2015 kl 10:00
Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, 5500 Middelfart

Tilstede: Heidi, Hans, Kevin, Morten, Arne, Malene, Solveig og Anders
Mangler: Axel
1.

Post

Der er modtaget referat fra WFHO møde i Holland. Ingen bemærkninger
Flere udmeldelser fra medlemmer, som er fulgt op på og de er udmeldt.
Alle mobilabonnementer er opsagt ved OK. Alle bestyrelsesmedlemmer har fri tale
privat, så det er ikke nødvendigt, og dem som ringer til Holland får telefonpenge.
2.

Arbejdsopgaver

Stamtavle/pas opgaver flyttes fra sekretær/kasseren til formanden.
3.

Kåringer

Kåring øst: Team Cape d. 11. juli
Kåring Vest: Middelfart Ridecenter d. 29-30 aug.
Kåringsgebyr 2015: 400,- Dkk og boks 600,- pr. dag og 800 for 2 dage/weekend.
Bestyrelsen har besigtiget flere steder og valget blev Middelfart Ridecenter fordi
det har en fantastisk beliggenhed, tæt på motorvej, centralt i Danmark, 70 faste
bokse, gode udendørs baner, hoteller/bed & breakfast tæt på, mulighed for
opstilling af campingvogne etc. Se mere på www.middelfart-ridecenter.dk
Der har været flere utilfredse medlemmer over de præmier DFF giver til kåringer
og vi er blevet enige om at fløj heste får en vinderroset + blomster og champion og
res. champion får den lille hest + blomster og rosetter/bånd. Hvis der er sponsorer
nok så kan DFF også giver en gave ved siden af.
DFF bestiller specielle rosetter hjem, hvis der bliver kåret en model til en dansk
kåring.
Morten undersøger med KFPS om der er mulighed for at give den tallerken som
KFPS giver til central kåring til champion her hjemme.
Kataloger bliver kvalitetsmæssigt ligesom sidste år og sponsorater er meget
velkomne.
4.

Sport

Kursus med Marc Peter Spahn er fuldtegnet d. 2/3 maj og der er mulighed for at
følge hans undervisning for 50,- kr. pr. dag for publikum. Betales på dagen. OBS.
Cafeteria på Team Cape er ikke åbent på dagen. Sandwich kan købes til frokost
35,-. Aftensmad lørdag kan bestilles 200,- Dkk. Sidste frist for tilmelding d. 26.
april. Øl og vand kan købes.
Sportsweekend arbejdes der hen på, men DFF vurderer at det flyttes til 18/19 juni
2016 og derfor kommer en IBOP og gangarts championat til kåring vest i 2015.
Sportsudvalget arbejder på sagen.
Klinik med Sybren og Jolanda kommer igen til efteråret. Sæt x i kalenderen / dato
kommer senere.
5.

Diverse

Avler dag d. 16. maj med Ids Hellinga (mangler endelig bekræftelse). Morten og
Anders har opgaven.
6.

Næste møde

D. 14 juni 2015 v. Arne Nielsen

