
Dansk Frieser Forbund - Bestyrelses-møde 5/11/17 i Vejle.

Mødt: Heidi, Solveig, Anders, Malene, Axel, Morten.
Afbud: Peter, Hans og Marlene.

1. Post
Brev fra klubmodul. Bestyrelsen har tidligere besluttet at gøre det. Der nedsættes en 
gruppe som står for arbejdet så alt er klar til GF. Arbejdsgruppen består af Malene, Morten,
Solveig, Peter, Heidi.

2. Evaluering kåring/show
En rigtig god weekend hvor folk hyggede sig og vi fik fejret vores jubilæum. Vejret var lidt i
mod os, men ellers en rigtig dejlig weekend. Rigtig gode heste og et super godt show. God 
eksponering i hestedanmark! Vi indkøber armbånd til hjælpere så det er nemmere at styre.
Vi skal have mere hjælp til indsyning. Bestyrelsen vil gerne takke alle i kårings- og 
jubilæumsudvalg for et kæmpe og godt stykke arbejde- tusind tak til alle hjælpere!

3. Økonomi
Der kigges på udgifter vedr. Show og kåring. Beløbet er over budget, der er nogle udgifter 
der kigges på.
Økonomi generelt i forbundet ser godt ud.

4. GF/ show
Sammen med hingsteshow. Sted og dato kommer asap. Morten, Heidi, Axel og Malene 
modtager ikke genvalg. 
Vi har prøvet at definere hvad det her sportsmedlemsskab indebære: rider man show på 
dyrskuer skal hestejer være medlem af dff. Udover det så kan man stemme og stille til 
valg til best. Morten kigger vedtægter igennem for at se om de er tilsvarende. Dff vil støtte
lokalforeningerne med at vi giver x % af dff medlemsskabet til dem der også er medlem af 
lokalforeningen. Dermed giver dff noget tilbage til de aktive i lokalforeningerne.

5. HK NL
Der gives 4 billetter til international lounge fra kfps. Til rest af bestyrelse indkøbes der 
billetter. Anders, Malene og Solveig repræsentere dff i loungen.

6. Kåring 2018
Der arbejdes på 2 kåringer - Ringsted og et sted i Jylland. Anders og Solveig kigger på 
mulighederne i vest, samt booker datoer ved kfps.

7. Diverse
Næste møde 7/1/2018 kl 10:00 i Vejle

Referent Morten.


