
Bestyrelsesmøde den 14/06/2015 kl 10:00
Kongstedvej 38, 4100 Ringsted

Mødt: Axel Månson, Anders Henriksen, Kevin Pinion, Hans Breevaart, Arne Nilesen og Morten D. Larsen 

Afbud: Heidi B. Jørgensen, Malene Færch og Solveig F. Jensen

Referent: Morten D. Larsen

1. Referat fra sidste møde
Gennemgået. Morten følger op på KFPS platter.

2. Post
Brev fra deltagere til Roskilde Dyrskue. God ide at der både er en show- og en 
racerepræsentant, så begge opgaver løses tilfredsstillende. Frieser Øst og Frieser
Sjælland kontaktes vedr. dette. 

Tweespann har meddelt de kommer til begge kåringer med en stand. Hans 
aftaler nærmere om en pris for det. Alle andre der kunne have interesse i en 
stand til DFF’s kåringer er velkomne til at kontakte DFF for nærmere info. Alle 
lokalforeninger er selvfølgelig som altid velkomne med en stand.   

3. Kåringer
Alle arbejder på gaver til lotteri. Morten bestiller mærkerer ved Seges til begge 
kåringer. Kevin har styr på Hotel til dommere (Scandic). For dem der kommer 
fredag til Kåring Øst er der mulighed for spisning. Vi arbejder på en løsning- 
nærmere info følger. Kevin ansvarlig for Hotel til Kåring Vest. Anders 
informerer Politi om begge kåringer.

4. Sport
Der arbejdes videre med sportsweekend 2016. Der nedsættes udvalg om det- 
Morten indkalder til møde. Lene Friis, Sara H. Kristensen, Line Dethlefsen 
spørges…  

Kurset med Marc Peter Spahn var en succes! Alle deltagere har tilkendegivet at de 
ønsker at deltager til et nyt. Så der arbejdes på et efterårskursus med ham. 



Ligeledes arbejdes der videre med kurset med Sybren Minkema og Jolanda 
Schreuder, som vi havde første gang i efteråret.   

5. Diverse
Morten var til møde ved Seges. Der arbejdes bla. med en fælles forsikring løsning, 
som DFF har givet tilsagn om at være en del af. Så vi fremover er sikre på at alle 
folk og ting er forsikrede til de arrangementer vi afholder. Seges arbejder stadig 
videre med at påvirker omkring loven om hestehold. Ministeren har givet tilsagn at 
om arbejde mod en revision af 2020 forholdende, såfremt der ikke via EU er 
kommet noget til udgangen af 2015. Omkring transportforordningen diskuteres 
denne meget og især de enorme bødeforlæg er til kritik og ude af proportioner. 
Jørgen Kold har ved flere lejligheder hjulpet sagsøgte til realistiske bøder. Læs 
mere i deres nyhedsbrev, samt besøg Seges på web og facebook.   

  

6. Næste møde
Næste møde er den 13/9 hos Morten. 

Mødet afsluttet kl 14:00.  


