
Bestyrelsesmøde d. 06.10.2018 kl 11.00

Deltager: Anders, Marlene, Michelle, Anna-Marie, Solveig og Malene
Afbud: Axel, Hans og Peter

1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

2) Indkommen post
- Invitation til møde fra fødevarestyrelsen angående den nye 
dyreavlsforordning.
Afholdes d. 25. oktober 2018 i Korsør
Marlene deltager
- Indkaldelse til forsikringstjek fra Tryg
Anders tager kontakt til Tryg
- Mange henvendelser fra ikke-medlemmer, som er utilfredse med at de skal 
betale fuldt medlemskab når de melder sig ind sidst på året. Vi informerer om 
at uanset hvornår på året man melder sig ind i DFF / KFPS, så skal DFF betale 
det fulde beløb til KFPS.

3) Kåringer 2018 / 2019
- Kåring Øst 2018 forløb rigtig godt. En god kåring med rigtig god hjælp fra 
lokalforeninger.
Kåring Øst 2019 afholdes på Team Cape i Ringsted d. 12. - 14. juli 2019.
Der skal minimum tilmeldes 25 kåringsheste for at kåringen afholdes.  

- Kåring Vest 2018 forløb rigtig godt. En rigtig god kåring. Frokosten lørdag var 
en smule kaotisk, da stedet ikke havde beregnet at der ville være så mange til 
spisning. Løsning vil være at man på forhånd skal tilmelde sig og betale for 
frokost og aftensmad.
Kåring Vest 2019. Tid og sted er endnu ikke besluttet. Der arbejdes på sagen.
Der skal minimum tilmeldes 25 kåringsheste for at kåringen afholdes.

- Kåringer generelt: De retningslinjer som DFF sætter for lokalforeningerne i 
forhold til shows til DFF kåringer skal følges.
Pga den nye persondataforordning vil kåringshestenes karakterer i fremtiden 
ikke vil blive offentliggjort.
DFF betaler for hotel og forplejning til dommerne & 1 bestyrelsesmedlem og for
forplejning til resterende bestyrelsesmedlemmer. Hjælpere og løbere til DFF 
arrangementer får madbilletter.

4) Klub Modul
Vi har købt Klub Modul, som omfatter hjemmeside, mails, betalingslogin til div 
arrangementer + indmeldelse i DFF samt bogføringssystem.
Vi arbejder på at få det op at køre snarest.
Alle medlemmer skal have et login til Klub Modul.
Fremover skal medlemmer tilmelde sig DFF arrangementer direkte på den nye 
hjemmeside, hvor man samtidig skal betale med det samme. Uden indbetaling 
er man ikke tilmeldt / medlem.



5) HK 2019 d. 10. - 12. januar 2019
Marlene, Solveig, Anders & Malene sidder i VIP
DFF betaler for almindelige indgangsbilletter til den resterende bestyrelse.

6) Sport – evt clinics
- Der er aftalt dressur / kørsels clinic med Sybren og Jolanda d. 17. - 18. 
november 2018. Der arbejdes på at finde et sted til arrangementet.
- Vores intension er at afholde 2 sports arrangementer om året.

7) GF 2019: Vi arbejder på at GF 2019 afholdes lørdag d. 2. marts 2019
Der arbejdes på at der i samarbejde med Frieseravl DK afholdes Show med 
avlsgodkendte hingste fra Holland i forbindelse med GF 2019
På valg:
Hans, Solveig samt Peter

8) Personoplysninger efter persondataforordningen. Alt info er incl i Klub Modul,
som bliver åbnet snarest.

9) Evt.
- Såfremt der afholdes stævner under DFF skal alle frieserheste være 
registreret under KFPS. Dette indskærpes på det kraftigste!
- Vi opfordrer alle medlemmer og lokalforeninger til at indsende info og billeder
fra jeres arrangementer samt omkring jeres resultater i ind- og udland.
- Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der kan være en vis responstid, 
når vi modtager henvendelser fra medlemmer / kommende medlemmer. 

10) Næste møde
Afholdes hos Marlene Egelund søndag d. 27. januar 2019 kl. 11.00

                           /Referat skrevet af Malene Færch


