Dansk Frieser Forbund – Bestyrelsesmøde
Dagsorden og referat
Dato: 11. Maj 2019 kl. 10.00.
Adresse: Gallo Huset, Nørre Alle 30, 1. TV., 8000 Århus C
Referent: Michelle
Deltagende: Peter, Solveig, Anders, Axel, Karl, Anna‐Marie og Michelle
1. Formands velkomst
2. Kåringer
Årets første kåring afvikles på Vejle Ridecenter 21‐22/6 2019. Sidste tilmelding er 1/6. Alt det
ridende afvikles fredag og selve kåringen om lørdagen. Vi vil arbejde videre på at samle
championat både for unge og gamle heste til sidst i programmet om lørdagen for at beholde så
mange tilskuer som muligt, lige til det sidste. Overnatning bliver på Hotel Hedegaarden i Vejle. Der
er mulighed for at købe aftensmad om fredagen og frokost om lørdagen i cafeteriet på
Ridecenteret. Om lørdagen forventes der spisning på Hotel Hedegaarden. Man vil kunne tilmelde
sig via klubmodul til dette.
Den sidste kåring afvikles på Vestbirk Ridecenter 2‐3/8 2019. Mere info kommer senere.
3. Dyrskuer
Anna‐Marie fremlægger antal tilmeldte friesere ved dyrskuer rundt i DK. Bestyrelsen forsøger så
vidt muligt at være repræsenteret fra DFF bestyrelse til dyrskuerne.

4. Indgående post
a. Fødevarestyrelsen – Status
Korrespondancen er nu mellem fødevarestyrelsen og KFPS og vi afventer nærmere.
b. Frieser øst har søgt om tilskud til et beach flag med logo for frieser øst og DFF. Det
er hermed imødekommet, og skrivelse bliver sendt ud til formanden.
5. Klubmodul – Status
a. Webmaster
Anna‐Marie, Marlene, Peter og Hans, som har haft en 3 timers oplæring fra medarbejder hos Klub
modul, for at blive mere gode til oplæg, indsætte nyheder og opdateringer.

6. Generalforsamling 2020
a. GF afvikles 29/2 2020 på Sjælland. Stedet, hvor det skal afvikles, undersøges fortsat.
Der er blevet indhentet tilbud flere steder, men afventer fortsat.
7. Pris for annoncer på Klubmodul
a. Det er desværre ikke muligt at lægge salgsheste op på klubmodul, men det er
muligt at poste salgsheste på DFF facebook side. Henvendelse bedes rettet til
suppleant 1, Anna‐Marie.
8. Eventuelt
a. Stævne – dato: 15/6‐19, Ringsted se info herom på klubmodul. Stævnet bliver kun
fuldendt, hvis der tilmeldes minimum 25 heste, for at det økonomisk til løbe rundt.
Der vil blive brug for en hjælpende hånd på dagen. Der skal findes sponsor til
stævnet.
b. Flyers færdig – skal med ud til diverse dyrskuer / kåringer / shows arrangementer
samt deles ud til lokalforeninger.
c. Invitation fra Dansk køreforening på Fyn – lægges på facebook
d. Anders kontakter Fjordheste forbundet for at høre nærmere til, hvordan de har
oprettet muligheden for klubmedlemskab gennem forbundet. Vi afventer nærmere
info i håb om at medlemmer kan starte stævner med DFF som klub.
9. Aftale dato for næste møde
Telefonmøde d. 13/6‐19 for at få det sidste på plads til kåringen i Vejle.
Efterfølgende finder bestyrelsen en dato for møde / telefonmøde for evaluering af kåringen,
og forbedre mangler og fejl inden kåring i Vestbirk i august 2019.

