søndag den 22. marts 2020

Bestyrelses møde (via Messenger)
Referent / Anne Walther Lange
Velkomst v/Peter - dagsorden præsenteret
Bestyrelses poster skal fordeles - Peter genvælges som formand og Solveig som
Næstformand.
Ved uddeling af sekretær posten vedkendte Axel at han nok ikke har den fornødne
tid til, at varetage faste poster der kræver for meget involvering og åbner op for
hvilke muligheder der evt. vil være for at 1 suppleant kan træde ind i stedet for. Anne
indvilger i at påtage sig sekretær rollen og det besluttes at bestyrelsen vil forsøge, at
få medlemmernes accept til, at bestyrelsen kan skifte 2 poster uden en
ekstraordinær generalforsamling.
Peter laver oplæg på brev - skal sendes ud til medlemmer med forslag om at
sammensætte den stærkeste muligt bestyrelses fra start ved en rokade. Og
undgå omkostninger til afholdes af ekstraordinær generalforsamling.

Så Konstituering ville se således ud:

- Formand : Peter
- Næstformand : Solveig
- Sekretær: Anne
- Kasserer: AnneMarie
- Bestyrelses medlem 1: Anders
- Bestyrelses medlem 2: Karl
- Bestyrelses medlem 3: Line
- Suppleant 1: Axel
- Suppleant 2: Line

1

søndag den 22. marts 2020

1) Koder - Mailadresser - Web

- Solveig sender koder ud
- Der er lidt uvished om hvor og hvem der har de rette passwords til de enkelte
dele på domæner -websider og mailadresse hosting

- Anne undersøger hvordan vi kommer videre og evt. får den nedlagt gammel side
eller taget af uden om mailadresserne bliver rørt og vil forsøge at få de
nødvendige passwords og rettigheder til online værktøjer fra tidligere ansvarlige.

- 2) Ændringer af vedtægter
Line/ Det er svært at gennemskue de forskellige versioner af vedtægterne - Natasja
præsenterede rettede vedtægter til GF. Line ønsker makering af hvad der er ændret
- Peter sørger for det. De nye vedtægter lægges ud på klubmodul af Anne

3) Fremtidsplaner / Arrangementer
Clinic i Maj bliver svær pga. corona.. Det samme med Kåring
Kåring
Vi bliver nød til at følge udviklingen i Corona og må løbende tilpasse os de
retningslinier der meldes ud - og vi må forvente at arrangementer aflyses - da et af
de store emner er forsamlinger.
Vi skal sørge for at meddele KFPS, at vi fremadrettet stadig vil have 2 kåringer. Men
i år kun laver 1 kåring pga. Corona - hvis vi overhovedet får lov til at afholde kåring.
Peter har dialog med den svenske afdeling om et samarbejde fremover.
Det foreslås at vi laver en stor fælles kåring i August - måske omkring Odense - for
at imødese både Øst og Vest. Men vi mangler en egnet lokation.
Anders er ansvarlig for at finde ud af sammen med Solveig på dommere/løbere.
Stedet skal kunne rumme ca. 60 bokse - Anne & Line Gau ser på lokationer - det
bliver for stort også at lave stævne når det holdes som en samlet kåring. Måske det
kan laves over 2 dage og få folk med på at lave en stor fest - har vi ressourcer til
også at lave et stævne? Det kræver ekstra hjælp fra lokalforeningerne.
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4) Mesterskab i okt/november som danmarks mesterskab i Frisere kunne kræve, at
man har deltaget i et stævne i en lokalforening. Skal arbejdes ud fra at det skal
betale sig selv. Hvem kan drive den del - det skal diskuteres nærmere ved næste
møde - vi skal huske det skal løbe rundt i sig selv.

Sjælland inviterer andre racer for at få lokale stævner til at løbe rundt.

5) Køre - Rideklub
Min 50 ryttere /65 kr for at være medlem af Dansk rideforbund nu 31 kr oveni pr rytter betaler idag 6500 - 1550 kr ekstra
VI vil gerne arbejde for at en klub kan blive til noget og sætter penge af i budgettet
på 10.000.
Vi skal finde ud af hvor mange showdeltagere har vi rundt i landet? - hvor mange
medlemmer vil vi kunne samle.
Investeringen kan være med til at øge medlemsantallet - Line forslår en investering
på 10.000 fra DFF´s side.
Vi skal finde ud af hvilke af DFF´s medlemmer der vil være med i sådan en klub - det
kræver som udgangspunkt 50 - undersøge om en fra hver lokal forening kan være
med i en gruppe der arbejder videre med ideen om køre - rideklub - når man mødes
i denne klub - så skal DFF holdes omkostningsneutral. Køre Rideklubben holder
selv styr på hvem af DFF´s medlemmere der ønsker at være medlem af
Rideklubben, således at vi kun betaler de 50 dkk pr. medlem for medlemmere der
reelt ønsker og bruger rideklubben.
Peter og LineGAU vil evt. Godt være ansvarlige fra DFF´s side sammen med
lokalforeningerne. Sender informationer ind til danske rideforbund når
omkostninger/budget for en klub er på plads. Sender ligeledes referat.
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6) NY Clinic
I første weekend i Nov - Sybren der blev aflyst i 2019 - er meldt ud kommer igen i
år.
Solveig tager fat i Sybren - Det har været for dyrt for nogle at deltage - der er
mange der rigtig gerne vil med - men det er for dyrt for nogle at betale for både
boks og overnatning for sig selv. Det koster 1.000-1.200 Euro at få dem op + sted den gang det blev holdt i Randers gav det et underskud på 5.000,Peter/ hvad er realistisk for at folk vil deltage? Bud ca. 1.500 kr pr deltager
Til Clinic er det et krav at der er 2 ridehaller for der kommer 2 undervisere op underviseren koster det samme - så der kan være 32 ialt på en clinic over en
weekend. Det er begge dele - op til folk hvad de vil køre eller ride.
Sted skal kunne rumme min.:
- 1 ridehus
- 1 bane større end 20/60

- boksleje
- overnatning
- kantine
Der arbejdes videre med sagen

7) Budget
Det besluttes:
• at budgettere med 5.000 i underskud på Clinic - baseret på min 12 deltagere
15.000-18.000 i indtægter - 23.000 i omkostninger ialt.
• Budget til rideklub - 5.000 afsættes til stævne 5.000 afsættes til selve klubben
Der er afsat 8000 på mindre anskaffelser
1)

Stangmål - Anders siger det virker

2)

Chiplæser er blevet væk - der indkøbes en ny - Anders undersøger via dyrlæge
om vi kan købe til hans pris
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8) Arbejdsopgaver og fordeling
Dyreskue
AnneMarie/Anders: Dyreskue der er flere aflyste i år pga. Corona - der er ca. 8-10
dyreskuer hvor der stiller 5 frieser op - men AnneMarie vil gerne tage opgaven
omkring hvem der repræsenterede DFF på de enkelte dyreskuer som nu bliver til
noget. Anne Marie bestiller æres præmier (Ramme var ca. 300) og står for
overblikket. De enkelte bestyrelses medlemmer opfordres til at stille op der hvor de
bor i nærheden af - min 5 KFPS frisere skal være tilmeldt. Hvad kunne gaven være det arbejder Axel & Line Grundtvig arbejder videre med et forslag.

Kontakt til KFPS
Solveig og AnneMarie kan stå for kontakten - medlemskab og betaligner

Medlemskab opdatering af Klubmodul
AnneMarie er ansvarlig for regnskabsdelen - har brug for support på
regnskabsdelen. Line Grundtvig supporterer Anne Marie på regnskabsdelen
Alle har adgang - kun formand og kasserer har adgang til regnskabet
Anne indrages på design- markedsføring & teknik delen

Facebook
Solveig

Kontaktperson til Kåringer/clinics
Line Gautesen
Lokalforeninger/kåring/Avl/race rep.
Anders

Stævner /Rideklub
Peter / Line

- bliver rideklubben fremadrettet
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Dommere landsstævne etc.
Til frieserne på landskuet - Heidi Jørgensen/ Ulbe - Morten har været de sidste par
år. Både Heidi og Morten har dommer uddannelsen. Anne har også
dommeruddannelsen. Det vedtages at arbejde videre med at Anne/Morten og
Heidi kan dele opgaven og dermed sikres det, at vi kan stille med mindst 2
dommere på hvert - det vil også være et mere seriøst bud da begge dommere skal
være enige i bedømmelsen. Vi skal sikre at der ses på positive egenskaber og ikke
fokusere på de negative sider så folk mister lysten til at stille op.

Sponsorer
Alle kan være med til at sørge for at få sponsorer - men hvem er ansvarlig og samler
det hele sammen. LineGAU vil gerne være ansvarlig. Uddelegerer afhentning af
sponsorgaver til dem der bor tættest på. 10.000 på indtægter på budget. Anders
foreslår et ordentligt telt - med reklame - Line GAU går videre med at se om vi kan
få et nyt via sponsor gaver…

PAS Registrering/stamtavle
Ligger naturligt hos AnneMaria

AVL
Karl, Axel, Line Grundtvig

Flyer
Formål - information DFF - deles ud på skuer etc. Oplæg fra Peter sendes til Anne
som sørger for at få lavet et endeligt oplæg
- Budget under tryksager: 800 kr

Eventuelt
Anne stiller spørgsmål hvad foreningens Mål for 2020 er for antallet af medlemmer ?
VI vil gerne op på 200 medlemmer med udgangen af 2020 - tallet er stadig lidt
fallende - lige nu er der 181 medlemmer - hvordan kan vi tiltrække nye medlemmer procedure/ markedsføringstiltag laves oplæg af Anne

6

søndag den 22. marts 2020

Anne stiller spørgsmål til hvor man kan tilmelde sig nyhedsbreve - det kan man ikke
nogle steder - Nyhedbreve er ligesom faldet bort efter overgang til Klubmodul.
Nyhedsbreve/ Markedsføring
Genindførelse af Nyhedsbrev i et passende interval evt. 1 gang hver anden måned
mindst - Ansvar lægges til Anne
Indsamling af email adresser evt. Bruge klubmodul til udsendelse - Anne
DEADLINE : 1 nyhedsbrev - 1 April 2020 - ALLE I bestyrelsen der er opgaveholder
på ovenstående - laver et skriv om den/de opgaver man har påtaget sig - hvordan
man vil gå til opgaven og hvordan man kan hjælpe medlemmer - samt de seneste
nyheder inden for de arbejdsopgaver man har sat sig på. Anne sætter det ind i
første nyhedsbrev.
Deadline for alle er den 28 Marts 2020.

Facebook annonce administrator side - evt. Afsætte 1.000 kr i budgettet
Anne skal have admin rettigheder af Solveig - Anne kan sætte Facebook business
admin op og se på mulighederne for at sikre, at medlemer ser post´s fra Facebook men følger op med en plan på hvordan hvert enkelt arrangement skal markedsføres
og hvem der gør hvad i den forbindelse for at sikre bredere tilmeldinger.
Anne forklarer som baggrund for dette at et facebook opslag ikke kommer ud til
dem der følger Dansk Friser Forbund på facebook - det er en meget lille del der rent
faktisk ser de opslag der laves - at man fra DFF side måske skal se på Facebook
målrettede annoncer og at tiltrække nye medlemmer ryttere der rider andre racer til
frieseren.

Facebook annonce administrator side - evt. Afsætte 1.000 kr i budgettet
Anne

Kalender - klubmodul
Måske kan dette anvendes til at synliggøre både lokalgruppers og DFFs
arrangementer - sørge for at fordele sol og vind lige
Nye Medlemmer
Anne spørger ind til Procedure for nye medlemmer ? Hvad gør vi når et nyt medlem
kommer til ? Kan man have en Ambassadør fra hver lokalgruppe som evt. Kunne
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spare med hinanden og måske kunne mødes hvert måned online tlf møde? - Sikre
velkomst af nye medlemmer - ringe nye op både fra DFF og lokalforeningen hvis de
vil/kan overkomme at deltage.
Sørge for at nye medlemmer bliver holdt i hånden og at de ved hvad den
lokalgruppe de bor i nærheden af kan tilbyde af aktiviteter.
Sørge for at DFF deler med lokalforeningerne - og dem med os
Lave procedure for velkomst af nye medlemmer hvem gør hvad - Anne ser på det
og laver udkast til velkomstbrev

Dagsorden - lave en fast dagsorden der gennemgås fra gang til gang - Peter
Bedre kommunikation internt - hvem arbejder på hvad og hvor langt er man
kommet - fra møde til møde
Næste møde over skype / Line Grundtvig tester skype, eller en anden tilsvarende
læsning.

Næste møde den 23 April 2020 kl 19-21 via skype eller anden online platform
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