
Generalforsamling for Dansk Frieser Forbund d. 14/4-18.
Sted: Hotel Storekro, Vissenbjerg på Fyn

Tilstede fra bestyrelsen: Malene Færch, Heidi, Solveig, Morten, Anders og Peter
Afbud: Marlene Egelund, Axel og Hans

32 deltager var mødt frem.

Valg af dirigent: Camilla Nielsen

Velkommen:
Formanden bød velkommen til denne årlige generalforsamling og var glad for at se så mange 
deltager til mødet.
Formanden kunne berette at han synes at det foregående år har været en godt og sjovt år på mange 
punkter. Der har været 2 dansk avlede hingste som gik videre til kåringen i Holland. Hingstene var 
avlede af Stutteri Ellemose og Stutteri Birkemose.

Til sidste års generalforsamling, havde DFF arrangeret hingste fra Holland til at komme til 
Danmark for at vise show, hvilket var en stor succes og ca. 300 personer var fremmødt til showet.
Desværre måtte bestyrelsen aflyse dette show i år, da vejret havde for stor magt til at vi ikke ville 
risikere nogen ulykke ved transporten af hingstene til Danmark, og måtte desværre aflyse. 
Generalforsamlingen var efterfølgende planlagt så langt ind i avlssæsonen, at hingstene desværre 
ikke havde mulighed for at komme og fremvise sig. 

I år var det DFF´s 30 års jubilæum, og bestyrelsen havde investeret i poloér, med tryk på, hvilket 
der var delt over 200 stk. ud af.
August kombineret show og kåring i Horsens var en våd fornøjelse. Men trods vejret, blev der delt 
vandvigtige flotte resultater ud, i form af blandt andet Model, Kroon prædikater.
Der blev afholdt et show, hvor blandt andet Daniel Bechmann fra Blue Horse viste avlshingsten 
Walt 487 frem i et flot show.
Endvidere var der køreshow fra Holland, med flotte vogne og kostymer. Og Lokalforeningerne 
havde også medt sig på banen, og fremviste nogle flotte show med både ryttere og vogne.
 
Formanden var meget tilfreds med kåringen, både opbakningen fra medlemmerne, men også for et 
stort stykke arbejde fra bestyrelsens side af. Der blev sagt særlig tak til Anders Henriksen for en 
ekstra stor arbejdsindsats.
  
Det kunne oplyses at DFF har i alt 239 stk. medlemmer, hvor af 25 stk. er støtte og 29 stk. er sport.

Regnskab:
Heidi Jørgensen beretter regnskabs år 2018. Det er både for GF 2017 og kåring, samt kursus mv.

Flemming Fynbo ønsker at med den økonomi som ligger hos DFF, kunne kontingentet godt blive 
nedsat, til glæde for alle, både avler som rytter. Og i den anledning kunne lokalforeningerne lave 
deres egne penge og få en større kapital.
Bestyrelsen synes godt om ideen, men på trods af at vores generalforsamling til en forveksling, 
ligger så sent på året, er der blevet sendt opkrævninger ud til medlemmerne og betalt. Derfor vil det 
være et stort arbejde at skulle kreditere alle faktura og opkræve medlemmer på ny. Bestyrelsen 
foreslog at forslaget blev taget op igen til næste GF.



Flemming fortsætter med spørgsmål om, hvornår skal foreningen stoppe med at tjene penge? Der 
kunne formanden kommentere at der kunne gives større gaver til kåringerne, og så kan kontingentet
nedsættes til næste år. 

Heidi kom med en opfølgning på sidste års forslag med at give lokalforeningerne en bonus til deres 
pengekasse, og udregne en % del af de medlemmer som er medlem både af en lokalforening samt 
DFF. Og på den måde give glæden af de penge videre.

Howard mente at det var en forkert måde at give pengene videre på, da lokalforeningen selv skulle 
ansøge om et vederlag. På den måde støttede man ikke medlemmer som ikke var aktive.
Konklusionen på dette med flertal, er at i sidste ende ville bestyrelsen gerne glæde 
lokalforeningerne og give dem en bonus, og mente at det var et for stort arbejde at skulle samle 
bestyrelsen til møde, for hvor gang der indkom en ansøgning om vederlag og hvilket kriterier skulle
der til for at få et vederlag. Derfor har Peter indhentet alle informationerne fra lokalforeningerne og 
giver dem videre til kommende bestyrelse.   

Endvidere kunne Heidi berette at bestyrelsen ser medlemmer som rider show i lokalforeningerne er 
minimum sportsmedlem.

Fynbo mener ikke at PR materiale skal figurer i kårings tal. Heidi kunne kommentere at der er solgt 
PR i forbindelse med kåring.

Der blev enige om at der skal laves en liste over lagret til næste GF 2019.

Det blev vedtaget at den nye bestyrelse skal se at få oprettet club modul, da det vil lette kasserens 
arbejde meget. 

Indkommende forslag.

Lisbeth Mølgaard ønsker at der bliver lavet en klub under DRF, for at der kan blive sparet penge, til 
de lokalforeninger som afholder stævner, hvilket Solveig har undersøgt og desværre er der ikke 
mulighed for dette.

Belinda Johansen kommer med forslaget om at bestyrelsen skal være meget mere synlig ved blandt 
andet dyrskuer, så medlemmerne kan komme med spørgsmål. Bestyrelsen kunne kun være enige i 
det.
 
Charlotte kommer med forslag om at hvis man nedsatte kontingentet, ville man måske få flere 
medlemmer.? 
Heidi kunne fortælle, at efter kåringerne får man halv pris for nye medlemmer. Men man er nød til 
at opkræve fuld pris ved om registrering, da KFPS opkræver en vis sum penge.

Fyn´s frieser spørger ind til om man kan slette gebyr ved indmeldelse, hvilket Heidi svare på at det 
kræver KFPS.

Morten foreslår at man laver nogle gratis clinics og kåringerne nedsættes. Den nye bestyrelse tager 
det op til næste møde.

Flemming Fynbo fortæller at han i forbindelse med kåringen i Horsens, har hørt dårligt reklame om 
lokalforeningerne, da mange af rytterne ikke rider optimalt. 

Solveig kommer med et opråb om, at når man rider Frieser hest, så er man medlem af DFF. Og så er



man glad ved at ride Frieser hest. Hvorfor skal man altid fokusere på det negative, om hvordan der 
rides og køres med Frieser heste! Lad os i stedet for stå sammen, og hjælpe hinanden i stedet for at 
gå imod hinanden!

Forslag til vedtægtsændring under punkt E:

Nuværende ordlyd:
3.3. stemmeret opnås kun såfremt man ejer en eller flere registreret Frieser heste.

Forslag til ændring:
3.3. stemmeret opnås ved alm. Kontingent som giver 1 stemme, husstands kontingent giver 2 
stemmer og sport kontingent giver 1 stemme.
Det blev vedtaget ved stemmetal.

Forslag fra Anna Marie Bach, og Allan Jørgensen. Formand og Næstformand og kassere skal ikke 
kunne gå af på samme tid.
Formand mener at det ikke er særligt heldig at hele ”toppen” går af på samme tid, men man skal 
kunne blive tvunget til at finde en person til en post, som ikke er egnet.
Anders fortæller at en hel ny bestyrelse er indtrådt for 4 år, og at vi forhåbentligt ikke kommer i den
situation.
Forslaget bliver afvist.
 

– Valg af bestyrelsesmedlemmer
Axel: modtager genvalg
Morten: modtager ikke genvalg
Malene Færch: modtager genvalg
Heidi: modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Marlene Egelund Nielsen og Anders Henriksen samt Axel Månson, Malene 
Færch til bestyrelsen. - Vedtaget!

– Valg af revisor
Line Grundtvig modtager genvalg

– Valg af supplanter (1 revisor og 2 til bestyrelsen)
Heidi Jørgensen – 1. revisor
Michelle Swartz  - 1. supplant
Anna Marie Bach – 2. supplant

Eventuelt

Jannie Winberg, FEI dressur program kørsel international program er hermed godkendt til at køre 
på klubplan, men det skal være C dommer.

Solveig fortæller at der i LA 6 kan rides på klubplan til 60 procent, og kan opnå sports prædikant.

Fynbo spørger om det både i ridesport og kørsel, om for at opnå prædikant skal være i streg?
Nej det er det ikke ifølge flere oplysninger fra medlemmer.



Sport championat, for både ride og kørsel: Solveig beretter at det er super flot, og vil gerne udgive 
præmie til: Inge Rasmussen  for mest vindene og aktive rytter.

Og for mest vindene og aktive kusk går præmien til Jannie Winberg.

DFF ønsker dem et STORT TILLYKKE!!!

Bestyrelsen siger mange tak for et kæmpe samarbejde med Morten og Heidi, som d.d. fratræder 
bestyrelsen. 
Der er senere blevet sendt en buket blomster til dem hver.

Formanden takkede af kl. 15.20 for god ro og orden.

Ref. Peter Toftegaard Nielsen


