Rambøl 24/3 2019.
Bestyrelsesmøde hos Anders M Henriksen, mødt er :
Karl, Anders,Solveig,Peter og Anna-Marie.
Vi starter mødet med at byder Karl velkommen i bestyrelsen. Karl er klar til at tage fat på flere
forskellige opgaver for DFF, dette kan også ses på hjemmesiden under karls billede. På den nye
hjemmeside, klubmodul kan man, som på den gamle hjemmeside, se hvilke områder hvert
bestyrelsesmedlem har ”ansvar” for.
Vi begynder mødet med at ringe til Howard, han har ønsket at blive kontaktet for at drøfte fremtidig
samarbejde med Frieser avl DK, i forbindelse med generalforsamling/hingste show. Dette
samarbejde vil fortsætte og der laves rabat aftale med 3 til 4 hingste holdere. Der gives 20% rabat.
Der snakkes om, at afholde generalforsamling og hingste show på Sjælland i 2020. Når stedet for
dette er fundet, forventes dette at blive afholdt d 29/2 2020.
Til at finde et godt sted for at afholde dette, er Peter og Marlene på sagen.
Kåringer 2019 :
Efter den afstemning DFF lavede på Facebook, kan der ikke samles nok heste på Sjælland til
kåring, derfor flyttes kåring Øst til Fyn. Stedet er lidt usikkert endnu, men der arbejdes på sagen.
Kåring Øst forventes at blive i uge 25, altså d 21 til 23 Juni 2019.
Kåring Vest vil blive afholdt på Vestbirk Ridecenter i uge 31, altså d 2/8 og 3/8 2019 .
Til begge kåringer, håber vi at have pølsevogn, som der var til hingste show, og fælles spisning
Lørdag aften. Mere info om dette senere. Der vil være tilmelding og man kan/skal betale på vores
nye hjemmeside, KLUBMUDUL !!
DFF betaler mad og hotel, til de Hollandske dommere ( plus ET bestyrelsesmedlem) og mad til
hjælperne, både Hollandske og Danske ( og til løberne ). Desuden vil der være mad til show
rytterne, hvis der bliver show til vores kåringer. Vi er tit i tidspres, og derfor tidligere kun har kunne
tilbyde show lige før eller under middags pausen. Derfor tænker DFF nye tanker for underholdning
ved kåringerne. Vi ønsker også at der kommer flere ” ikke heste folk” og kigger vores smukke heste
og stemningen på en kåring.
Lokalforeningerne må gerne stadig komme og lave show, hvis dette kan passe ind med tidsplanen
på dagen !
DFF forventer også at kunne afholde to stævner, et i foråret og et igen til efteråret. Første stævne
håbes at kunne blive holdt på Sjælland i Maj. Mere info herom på hjemmeside eller kontakt ”stævne
ansvarlig ” på mail. Stævnet til efteråret forventes at holdes på Vestbirk Ridecenter.
Hans og Peter arbejder på en ”flyers”, som lokalforeningerne kan have med rundt i landet når de er
ude og vise deres flottes shows. Dette har været et ønske tidligere og nu håber vi det lykkes. Så
kommer samme info ud til alle, sammen med deres egen ”flyers” Dette er reklame både for
lokalforeningerne og DFF. Tak for input !
DFF holder telefonmøde, med revisor ca hver kvartal. Dette er ønske både fra DFF og Revisor
( LINE ).
Som på GF, har vi igen drøftet en sag om ”piratavl”. Vi er kommet frem til et fornuftigt svar og
dette ringer Peter og giver til vedkommende.

Solvieg er blevet kontaktet af Jongkfps, de vil gerne besøge DK. De ønsker at besøge nogle avlere
og evt se en Dansk kåring/Ibop.
Sagen fra fødevarestyrelsen, er ikke afsluttet endnu. Peter har kontakten mellem SEGES og
Holland. Dette blev også kort fortalt til generalforsamlingen. Håber på en snarlig afslutning.
Freka, må kun bruge DFF logo til DFF. Andre må ikke bestille det, det tilhører DFF.
Der arbejdes på at lukke ned for den gamle hjemmeside og flytte alt info derfra og til
KLUBMODUL.
På klubmodul vil man også kunne se hvilke områder bestyrelses medlemmerne har ansvar for. Man
er altid velkommen til at ringe eller skrive en mail. Vi svarer så hurtigt vi kan. Man kan ikke
forvente at vi svarer på henvendelser på Facebook. Send meget gerne billeder og andet til os, når I
har noget på hjertet.
Formand : Peter , Pas og registrering / stamtavler, lokalforeninger, økonomi.
Solveig : Alt kontakt til Holland, kåringer, stævner/clinic,
Marlene : Økonomi, medlemskab., Hjemmeside / Facebook.
Michelle: Dyrskuer,,stævner,clinic,Sponsorer, Pas / registrering
Hans : Reklame, Hjemmeside/Facebook.
Axel : Avl, sponsorer, .
Karl : Avl, dyrskuer, kåringer.
Anders : Dyrskuer, kåringer.
Anna-Marie : Dyrskuer, Kåringer, Lokalforeninger, Clinic/stævner,Hjemmeside/Facebook.
Peter takker for valget til formandsposten, og takker for ro og orden.
Næste Bestyrelsesmøde bliver d 11/5 2019. ( Århus )

