Referat til generalforsamling hos Dansk Frieser Forbund
2020
Afholdelses sted: Vestbirk Ridecenter den 29 februar 2020.
Referent: Michelle Schwartz Skou

Dagsorden:
-

Valg af dirigent – valgt er Morten
o Stemmetællere: Christina, Stine og Lisbeth
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
o 320 betalende gæster ved sidste års hingsteshow. Her kunne vi nyde de to dansk
avlede avlsgodkendte hingste. Kåringer sidste år blev afholdt på Vestbirk
Ridecenter.
o Diverse arrangementer og clinics havde desværre ikke nok tilmeldinger og måtte
derfor aflyses.
o Vi har haft besøg af Young KFPS i efteråret.
o Vi ser flotte resultater både i avlen, men flere og flere får også sport prædikater.
o Flot og stort arbejde hos vores lokalforeninger.
o To dansk avlede hingste er gået videre til 70 dages testen.
o Klubmodul medførte et fald i medlemstal, men vi er nu på vej opad – nu er pt 182
medlemmer.
o Efter tlf. undersøgelse hvor bestyrelsen har kontaktet medlemmerne med
potentiale for kåring (medlemmer med alm. Og hustands medlemskab) ved man at
der vil stilles 11 sikre til kåring og 6 usikre. Bestyrelsen vil undersøge lokationer for
de to kommende kåringer i år.
o Der arbejdes på at opstarte rideklub under DFF.

Kommentar til beretning fra Flemming Fynbo. I år var der ingen hilsen fra KFPS til hingstekåring i
Holland som vanligt. Det ønskes at bestyrelsen tager det op med KFPS, når der ca ses 50 %
udenlandske deltagere.
Kommentar til beretning fra Allan. Han spørger ind til bestyrelsens møde med KFPS under
hingstekåringen i Holland. Vi refererer til et referat der må komme fra KFPS side som blandt andet
omhandler deres visioner for de kommende år.
-

Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
o Kasserer, Anna Marie og revisor, Line vil sammen fremlægge årsregnskabet. Line
lægger ud med sine kommentarer, hvor der er plads til forbedringer. Resultatet er
retvisende. Der skal være mere synlighed over indtjening og udgifter. Der opfordres

-

-

-

til at sætte værdi på sponsorgaver. Der skal være bedre oversigt over aktiver listen
jf. vedtægter punkt 4. Vedtægterne skal opdateres for hvert år. Der mangler budget
for år 2020. Når der er lavet et budget for året, da skal det sendes ud til
medlemmerne inden 1. april 2020.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
o Sidste år 2019 aftalte vi, at kontingentet skal sættes op med 40 kr for år 2020, da
KFPS også har vist en stigning i deres kontingent. Derfor sættes prisen pr d.d. op
med 40 kr for kontingent. Det koster 39,5 euro pr medlem i år 2020 til KFPS.
▪ Almindeligt medlemskab 740kr pr d.d.
▪ Husstandsmedlemskab 915kr pr d.d.
▪ Støtte- og sport medlemskab ændres ikke, da de ikke trækkes i kontingent
fra KFPS.
o For næste års kontingent år 2021 aftales ingen yderligere stigning. Såfremt KFPS
stiger i kontingent næste år, må vi fastsætte kontingent efter dette til næste
generalforsamling.
Indkommende forslag
o Der var to vedtægtsændringer fra sidste års generalforsamling fra Flemming, som
ikke er skrevet ind i vedtægter for 2019. Det aftales på mødet d.d. at vi godt kan gå
videre med vedtægtsændringer og forslag for kommende år, på trods af at der ikke
er opdateret vedtægter for 2019. Disse vedtægts ændringer var jf. referat fra GF
2019 vedtaget.
o Forslag præsenteret ved Solveig, Lisbeth og Anders til rideklub under DFF. Der er
lavet vedtægtsforslag til den ny rideklub samt tilføjelser til DFFs egne vedtægter.
▪ Indkomne forslag fra Flemming og Jannie er, at det ikke kun er rideklub,
men køre- og rideklub. Dette er der enighed i blandt deltagere ved
generalforsamlingen.
▪ Der er endvidere bekymringer fra medlemmerne om en klub under DFF ift
økonomi samt at man kun kan starte stævner med KFPS registrerede
frieserheste. Da der mangler gennemsigtighed i vedtægtsforslagene ift
økonomien, kan klubben ikke godkendes for nuværende, men accept fra
medlemmerne at der arbejdes videre med dette og økonomien indgår i det
budget der skal sendes ud inden 1. april 2020.
o Forslag præsenteret ved Helle Snebang Jørgensen ift vedtægtsændringer. 30
stemmer for og 11 stemmer mod. Konklusionen bliver, at forslagene godkendes.
o Forslag til vedtægtsændringer samt formelle ændringer præsenteres ved Natasja på
opfordring fra DFF. 53 stemmer for Vedtægtsforslagene.
o Konklusionen bliver at både Helles og Natasjas forslag godkendes og implementeres
i vedtægter for 2020.
Valg af bestyrelse
o På valg er følgende:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Axel – modtager genvalg
Anders – modtager genvalg
Anna Marie – modtager genvalg
Michelle – modtager ikke genvalg
Line – ønsker valg
Anne – ønsker valg
Klaus – ønsker valg

Præsentation af alle der ønsker valg til bestyrelsen.
Stemmetællerne er kommet frem til følgende; Anders med 52, Axel med 47,
Anna Marie med 48, Line med 62, Anne med 36 og Klaus med 28.
Dermed er Anders, Axel, Anna Marie og Line valgt til bestyrelsen.
-

-

-

Championatet
o Mens der tælles stemmere op uddeles præmie til den mest vindende og aktive
rytter, Inge Rasmussen. Hun modtager pokal, et underlag og en pose slubber mash
fra PAVO.
Evt.
o Medlem fra lokalforening Fyn takker bestyrelsen for synlighed
o Medlem ønsker der afsættes mere en to timer til GF fremadrettet
o Medlem kommenterer på prisen på kåringspriser
o Medlem kommenterer, at de nye Sportsheste burde vises frem sådan en dag som i
dag
o Medlem kommenterer på lokation til kåring ift priser
o Medlem ønsker DFF stævne i samme forbindelse med kåring
o Medlem fortæller at man også kan hive fat i lokalforeninger lige så vel som DFF, hvis
man ønsker at vide mere om frieseren samt hjælp til køb af KFPS frieser.
o Medlem opfordrer bestyrelsen til at forhandle priser med KFPS samt at DFF
bestyrelsen bør informere sine medlemmer om de opdateringer der gives fra KFPS
o Medlem spørger til én kåring mod de nuværende to kåringer
o Medlem oplyser om at, til kåring kan hesten ikke blive vaccineret på dagen. Regler
bør være de samme som gældende for andre hestearrangementer som stævner
o Medlem foreslog bestyrelsen at udvikle en køreplan
Valg af suppleanter
▪ Anne ønsker valg
▪ Klaus ønsker valg
▪ Gerbrig ønsker valg
▪ Inge ønsker valg
▪ Line G ønsker valg

Præsentation af alle der ønsker valg som suppleanter
Stemmetællerne er kommet frem til følgende; Anne med 39, Line G med 34,
Klaus med 24, Inge med 21 og Gerbrig med 20.
Dermed er Anne Walther Lange og Line Gautesen valgt som suppleanter til
bestyrelsen
-

Valg af revisor
▪ Stine Brodersen ønsker valg
Stine bliver valgt ved enstemmigt applaus

-

Valg af suppleanter – 1 revisor
▪ Helle Fynbo ønsker genvalg
Helle bliver valgt ved enstemmigt applaus

Indkommende forslag, har været i sekretærens indbakke (sekretaer@frieserforbund.dk) senest
den 15. februar 2020.

På glædelig gensyn.
Bestyrelsen
Dansk Frieser Forbund

