
Bestyrelsesmøde den 30/04/2016 kl 10:00
Udbygårdevej 10, 8961 Allingåbro

Deltagende: Heidi, Morten, Malene, Anders, Solveig og Arne

1. Referat fra sidste møde
Intet at bemærke

2. Post
Vi er blevet kontaktet af Nord Advertising A/S at vi gratis kan få profileret DFF på en video og/eller en folder.  
Morten kontakter dem 

Sportsmedlemskab
Bestyrelsen har fået en del henvendelser på hvad betydningen af det nye sportsmedlemskab er. Vi har nu 
præciseret det yderligere. Hvad kan du med sportsmedlemskab? Du kan deltage i stort set alle aktiviteter under 
Dansk Frieser Forbund:
Udstille på dyrskue 
Ride show på dyrskue eller steder hvor du repræsentere DFF.
Deltage i stævner under DFF (R-stævner, som også indbefatter lokalforeningsstævner) 
Diverse kliniks under DFF
Stemme ved Generalforsamling 
Alt det får man for kun 300 kr årligt! Alt dette kræver min. sportsmedlemskab af ejeren af den deltagene hest. 
Fra dags dato vil DFF håndhæve overstående

Henvendelse fra KFPS vedr. afkomstkåring af TAKE 455 hvor 2 danske heste er udvalgt til at deltage i ABFP. 

3. Kåringer
Kåringsudvalget som består af Malene, Kasper, Anders, Arne, Morten, Sara og Eline laver en arbejdsplan så alle
ved hvad de skal lave.

Kåringsudvalget får lavet en liste til kåringsstedet så de kommer med priser og underskrevet retur, så vi begge 
veje har det på skrift.

Kåring øst d. 16 juli 2016 på Team Cape

Kåring Vest d. 20-21 august på Middelfart Ridecenter

IBOP er på begge kåringer / Gangartschampionat KUN på vest.

Bedre strukturering så alle ved hvad alle skal lave.

Opdatering af liste med generelle regler for kåring, så der bl. kommer med at det er forbudt at male hove på 
gulvet, etc. 

Telefonmøde en uge inden kåring, for at få de sidste ting på plads, så det hele står klart.

Pga. af flere misforståelser så er det besluttet at alle hjælpere, bestyrelsen, hollandske løbere og dommere får 
frokosten betalt + drikkevarer i løbet af dagen. Bestyrelsen og dommerne får aftensmad + drikkevarer betalt

4. Økonomi
Pt 170 betalende medlemmer og der sendes rykker skrivelse ud i maj måned til ca 100 medlemmer som mangler
at betale.



KFPS log-in spærres ved manglende medlemskab/betaling, hvilket medfører man ikke kan stille til kåring eller 
få udført administrative opgaver af KFPS. Og det er heller ikke muligt at registrere føl, da dette kun kan gøres 
online på KFPS' hjemmeside.

Mobilpay er oppe at køre til næste arrangement.

DFF følger bedre op på sponsorer så vi umiddelbart efter kåringen kan sende en faktura sammen med et katalog 
så de kan se deres annonce.

5. Hingsteshow efter generalforsamling
Evalueringsmøde med DFF og Frieseravl og konklusionen blev at vi gentager succeen.

 Ca 300 fremmødte og det gav et økonomisk overskud som deles 60/40 mellem DFF og Frieseravl. Tak til 
hjælpere og sponsorer til det fine arrangement.

I 2017 bliver det d. 25 feb. I Middelfart i forbindelse med generalforsamling

6. Sport
Vi har investeret i DRFgo, som bruges til tilmelding ved stævner. Ved tilmelding skal man betale med det 
samme og resultater kan ses online. Lokalforeningerne kan også bruge systemet ved deres stævner. Koderne til 
systemet ligger ved Solvejg

Pt. er der ca. 7 starter tilmeldt til stævnet i maj og det tyder på at tidspunktet ikke er det rigtige og kommer der 
ikke flere tilmeldinger bliver det sandsynligvis aflyst.

Sportsprædikatet i dressur kræves der minimum 5 starter på 60 % eller derover i LA6 på distriktsplan. Ved 
minimum 3 forskellige dommere. 

I kørsel vil Morten være tovholder, så vi kan få fastlagt et program de danske kuske kan gå efter.

Solvejg arbejder på at stable et championat på benene, som går fra generalforsamling til generalforsamling hvor 
den bedste rytter gennem året belønnes med en fed præmie. Resultaterne skal sendes til Solvejg.

Sybren og Jolanda kommer igen og giver klinik 5-6 nov 2016

7. FVST (Nye pas regler)
De føl der bliver født i år og heste der bliver importeret efter 1/1 2016 skal registreres hos SEGES.

Morten og Sara har været til møde med fødevarestyrelsen, og det er endnu ikke helt fastlagt hvilken procedure 
der skal følges mht. registrering af føl og importerede heste. Problematikken er at passet skal tydeligt vise 
nationalitet af hesten.

Morten kontakter KFPS så vi DFF får information om chipnr. på føl og importerede heste, så DFF kan reg. det 
ved SEGES

Føl skal registreres senest 14 dage efter fødslen ved KFPS, ellers skal der foretages DNA, som ejer selv skal 
betale. Føl skal chippes inden de er  6 mdr. gamle ellers bliver de i passet  noteret som taget ud af konsum. 
Påberegn behandlingstid ved KFPS, så send det i god tid. 

8. Diverse
En udvalgsgruppe omkring jubilæum i 2017. Aksel, Malene, Solveig, og Morten deltager- møde planlægges.

Anders og Heidi tjekker op nye forsikringstilbud inden kåring

Stand til landskue er midlertidigt udsat pga for lidt bemanding.

9. Næste møde
Kåringsudvalg og jubilæumsudvalg holder møde d. 5/6-2016. Malene sender nærmere info til deltagerne.

Bestyrelsesmøde efter kåring øst


