Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Frieser Forbund

Ordinær Ge

Dato: 2. marts 2019 kl 12.30 - 14:30
Vestbirk Ridecenter
Gl. Kongevej 32a
8752 Østbirk
52 deltagere og 8 bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden:
a1) Valg af dirigent:
Stig Mølgaard
a2) Stemmetællere:
Sacha og Sofie
Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt - 20/1 2019
b) Formandens beretning for det forløbne år.
Næstformanden er trådt ind, da formanden er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager. Vi
takker hende for sit store arbejde for DFF.
Der er afviklet to gode kåringer i det forgangne år.
Antallet af føl for 2018 er 65 føl, hvilket er mere eller mindre stagnerende i løbet af de sidste
par år.
Der er kommet gode resultater fra både stævnedeltagelse og kørsel. Niveauet er endvidere
hævet over de sidste par år.
DFF siger tusind tak for hjælpen ifm afvikling af begge kåringer til lokalforeningerne.
Der er kommet to danske avlsgodkendte hingste. Vi er meget stolte og vil sige stort tillykke
med den fine indsats.
Der er udmeldt datoer for afvikling af kåringer i år og de datoer bibeholdes. Det bliver hhv på
Vestbirk Ridecenter samt Ringsted Team Cape.
Spørgsmål til bestyrelsen ang kåring øst om denne fortsat afvikles grundet få tilmeldinger. Svar
er at det skal være hensigtsmæssigt hvor kåringen afvikles. Det skal passe ind i KFPSs kalender
og vi arbejder videre på at der er faste weekender hvert år. Avlerne er bange for at den ene
bliver lukket pga for lille opbakning på øst kåringen. Bestyrelsen vil arbejde videre på placering
af denne kåring samt samarbejdet med KFPS om faste datoer.
c) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Klubmodul har kostet lidt penge, kåring øst har været dyr, og så er der faldende medlemstal.
Revisor har godkendt årsregnskab.

Generel kommentar fra revisor: hun vil ønske mindst 14 dage til at revidere DFFs regnskab
samt at bestyrelsen hjælper kasseren med at få alle de ting med til regnskabet, så det kan
afleveres til revidering rettidigt. Ift bilag skal bogføres både omkostninger og indtægter og ikke
kun netto beløbet. Årets resultat er dog retvisende.
Kasserer og revisor fremlægger årsregnskab og der forsøges besvaret på alle spørgsmål fra
medlemmer. Der fremvises budget og dette bør revurderes så det fremgår mere retvisende.
Generalforsamlingen godkender årsregnskabet.
d) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Der kommer et forslag fra et medlem, om man ikke kan dele betalingen op, således man betaler
et fast beløb til DFF og så man selv skal aktivt betale medlemskab til KFPS. KFPSs pris for
medlemskab er variabel.
Fastsætte beløb til DFF
Øge beløbet til KFPS med 40 kr i år
Beløbet for for sent betaling til medlemskab falder til 150 kr, hvoraf de 125 kr går til KFPS.
e) Indkomne forslag til vedtægter:
1.Flemmings vedtægtsforslag omhandlende DFFs pengestøtte til lokalforeninger vedtages.
6000kr bør sættes af til dette i budgettet, således hver lokalforening kan lave en begrundet
ansøgning om 1000kr til en aktivitet - denne ansøgning skal sendes senest udgang af hvert år.
Der er 6 lokalforeninger.
2.Flemmings vedtægtsforslag omhandlende lokalforeninger og renracede showryttere altså det
skal være KFPS registrerede showheste og man skal ikke støtte op om piratavl med
showhestene vedtages. Der drøftes at medlemmer ikke kan eksluderes. Alle skal støtte op om
renracet frieser. Formålsparagraf i DFF siger nogenlunde det samme, som dette vedtægsforslag.
3.DFFs vedtægtsforslag omhandlende stemmeret. Medlemskab skal senest indbetales senest 4
uger før generalforsamling. Forslaget trækkes tilbage og revurderes til næste gang.
4.DFF ønsker 3.4 erstattes med anden beskrivelse da kontingent nu betales via klubmodul.
Dette forslag trækkes tilbage efter drøftelse.
5.Paragraf 3.7 ønskes fjernet. Denne forkastes også.
6.Paragraf 5.4 forslagsændring trækkes tilbage.
7.Der ønskes fra DFFs side vedtægtstilføjelse til paragraf 8 - Alle ejere af showheste skal være
medlemmer af DFF. Vedtægten er ikke tydeligt beskrevet, og må derfor forkastes i denne
omgang og ny vedtægtsforslag bør revideres til næste generalforsamling.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Solveig, Peter og Hans bliver alle genvalgt
Ingen andre stiller op
g) Valg af revisor.

Line genvælges
h) Valg af suppleanter (1 revisor & 2 til bestyrelsen)
Karl forslåes. Annamarie ønsker genvalg.
Der stemmes om hvem der bliver hhv 1. og 2. suppleant: Annamarie bliver 1. og Karl bliver 2.
Revisor suppleant bliver Flemming
i) Eventuelt.
DFF hylder de danske avlere for de to danske avlsgodkendte hingste med gaver.
Vindere af championat hhv i dressur og i kørsel hyldes ligeledes med gaver fra DFF.

