Dansk Frieser Forbund – Bestyrelsesmøde
Referat
Dato: 2. September 2019 hos Anders Henriksen kl. 19.00
Referent: Michelle
Deltagende: Axel, Anders, Karl, Anna-Marie, Peter, Solveig og Michelle

1. Evaluering af kåring 2019
a. Regnskab fremlægges

Begge kåringer går nogenlunde op med indgift og udgift. Der ses ikke underskud i
regnskabet efter hver kåring.
b. Hvor skal vi afholde kåring i år 2020?

Den første kåring afhænger af flere faktorer. Blandt andet om et samarbejde med
Sverige kommer op at køre, da vil det muligt afholdes på Sjælland. Endvidere
afhænger det af, hvorvidt det skal kombineres med et stævne. Fremadrettet
arbejdes der på at afvikle den første kåring i den sidste weekend i juni og den første
weekend i august. Den anden kåring forventes afholdt på Vestbirk Ridecenter.
c. Skal vi afholde en kombination af kåring og stævne?

Vi har talt om i bestyrelsen om muligheder for afvikling af begge ting samme
weekend. Der er endnu ikke truffet nogen fast beslutning herom.
d. Bindende tilmelding til alle kåringer?

Ja, der vil fremadrettet være bindende tilmelding til begge kåringer.
e. Er vi for dyre?

Vi taler om rabatordning ved tilmelding af flere heste til kåringer.

2. Samarbejde med Sverige
a. I forbindelse med kåring og stævner

Vi har et møde med Sverige Frieser bestyrelse 5. eller 6. oktober i år for at drøfte et
evt. samarbejde fra 2020 ifm. den første kåring, da de har henvendt sig til os med
ønske om et samarbejde fremadrettet.

3. Joung KFPS
a. Hvornår kommer de til Danmark og hvem tager sig af dem?

Der er arrangeret weekend rundtur for Joung KFPS i Danmak i oktober i år. Joung
KFPS har kontaktet os med ønske herom.

4. Vedtægterne hos Dansk Frieser Forbund
a. Jurist studerende skal gennemse disse og komme med forslag til rettelser

Vi tager kontakt til vedkommende.

5. Forsikring
a. Hvordan er Dansk Frieser Forbund Forsikret i forhold til stævner / kåringer?

Der besluttes at vi ønsker tilbud for forsikring hos Seges.

6. Generalforsamling 2020
a. Status med undersøgelser af mulige steder for afholdelse på Sjælland

Der er indhentet mange tilbud og priserne er meget forskellige fra de jydske priser.
Men der er fundet et sted, Barthahus Ridecenter beliggende i Nordsjælland, som
der arbejdes videre på ifm. afholdelse af GF. Dato er 29/2 2020.

7. Hjemmeside (klubmodul)
a. Hvem er den overordnet ansvarlige for denne hjemmeside?

Vi arbejder fortsat på at gøre os bedre da der er mange muligheder for at udnytte
og anvende klubmodul. Vi er åbne for nye og flere stærke kompetencer indenfor
anvendelse af webarbejde.

8. Rideklub under Dansk Frieser Forbund

Det er et større arbejde at få dette op at køre. Det kræver at man har en helt ny
bestyrelse under andet navn, da DFF er en kommerciel virksomhed. Hvordan det
økonomisk kan hænge sammen er fortsat uvist. Vi vil forsøge at forhøre os ved
andre forbund ift. sparring, da vi synes det er et godt tiltag.

9. Billetter til KFPS hingstekåring i Holland
a. Indkøb af billetter til videre salg til medlemmer for at få os samlet

DFF kan desværre denne gang ikke reservere samlet billetter. Vi opfordrer derfor at
medlemmer får købt billetter hver især.

10. Nemid hos Dansk Frieser Forbund
a. Hoostemaster / Domæne navn

Kasserer er i gang med at undersøge muligheden for Nemid for foreningen. Den
gamle hjemmeside skal lukkes ned.

11. Eventuelt
a. Æresmedlem i Dansk Frieser Forbund - Hvordan får man titlen?

Dette skal udspecificeres yderligere
b. Clinic

Ved Sybren og Yolanda 2. og 3. november i år. Invitation kommer på klubmodul og
Dansk Frieser Forbunds facebook side.
c. Sponsorater til lokalforeninger

Der er afsat et fast beløb i alt til sponsorater pr år, der kan søges af lokalforeninger.
Dette beløb vil blive delt ligeligt mellem lokalforeningerne som også aftalt ved GF
2019. Dette med henblik på promovering af frieserhesten.

12. Næste bestyrelsesmøde

18. januar 2020 kl 12 på Sjælland.

