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Bestyrelsesmøde den 30.06.2017, Landsskuet, Herning 

Deltagende:  Niels Mols (NM) 

 Johnny Rasmussen (JR) 

 Henrik Thusgaard (HT) 

 Ib Villumsen (IV) 

 Yvette Thomsen (YT) 

 

Pkt. 1: Formand – IV  

Brugt 600 kr. på ekstra ærespræmie til Landsskuet, pga. misinformation omkring tildeling af indleverede 

ærespræmier til FHF dommerne. Enighed om denne udgift. IV refunderes ved fremvisning af kvittering for 

udgift. 

Vedrørende årets Landsskue: Positivt fremmøde med i alt 25 frederiksborgheste (der var 31 tilmeldte, men 6 

havde meldt fra), og god stemning – både ved fremvisning, i stalden og mellem medlemmerne generelt. De 

positive bedømmelser afspejler god kvalitet i de udstillede frederiksborgheste. Der skal lyde ros til 

dommerholdet, Helle Handell, Kristian Thusgaard og Niels Beck, for bedømmelsernes fokus, hvilket fremstod i 

Helle Handells oplæsning af karakteristik. 

 

Pkt. 2: Kasserer – YT  

Oplysning om saldo: 

Saldo, bank d.d.: 91.358,58 kr. 

Saldo, kontantkasse, d.d.: 2.632,76 kr. 

 

Pkt. 3: Sekretær – YT  

Oplysninger om medlemsantal: 

Medlemstal, pr. 23.06.2017: 60 aktive, 4 passive, 3 æresmedlemmer 

Oplysning om årets kåringsarrangement er lagt på hjemmesiden samt sendt til medlemmer. 

 

Pkt. 4: Nyt fra HB 

Nyt fra HB-møde: 

Der er indkøbt nyt software-opdatering til hjemmesiden. 

Respons på forespørgsel om dyrlægeattest i forbindelse med unghingstefremstilling: fremadrettet vil der være 

krav om dyrlægeattest, som er udfærdiget mellem 2 og 4 uger før arrangement. Tilmeldingsfrist til arrangement 

vil være senest 2 uger for afholdelse af unghingstefremstilling. 

Respons på FHF Jyllands forespørgsel om bestilling af kåringssted 2018 ved eventuel sammenlægning af 

foreningen: Bestyrelsen i FHF Jylland vil have mandat til at forudbestille kåringssted i Jylland for 2018. 

HB har givet tilsagn om samarbejde med KDH-forsikring, hvorved rabatordninger og sponsorgaver kan tilfalde 

foreningen og dens medlemmer. Nærmere info vil fremgå af HBs referat. 
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IV informerer om, at der på baggrund af forespørgsler vil arbejdes med en salgsside på hjemmesiden. Der vil 

blive sat aktiveringstid på eks. 2 måneder på indsendte annoncer, samt vil der evt. være andre regler for 

annoncering. Nærmere info kommer senere. 

Bestyrelsen debatterer: 

Opfølgning på urafstemning – ekstraordinære generalforsamlinger, jf. nuværende vedtægter §6. 

Den jyske bestyrelse vil afholde disse ifm. årets kåringsarrangement den 19. august i Ikast. I umiddelbar 

forlængelse af kåringsarrangementet. Dette ud fra perspektivet om, at der vil være fremmødt tilstrækkeligt 

antal stemmeberettigede medlemmer til arrangementet. Yderligere oplysninger fremsendes snarest til 

medlemmerne. 

 

Nedlæggelse af lokalafdeling: praktiske overvejelser 

- Overdragelse af regnskabspost? Tid, til hvem? IV informerer om, at HB lægger op til overdragelse ved 

Landsmødet i februar 2018. 

- Medlemskontingent 2018 – direkte til HB? IV informerer om, at information om dette vil blive sendt ud 

af HBs kasserer, Bettina Kaastrup, ved årsskiftet. 

 

Vedrørende Dommerkonference: 

Konstruktivt udfald – ser frem til videre info om mulighed for tilmelding til avlerkursus/modul 1 i 

dommeruddannelsen! –IV informerer om, at oplysninger om afholdelse af dommermoduler er at finde på 

hjemmesiden. –ved efterfølgende søgning på hjemmesiden, har dette ikke været muligt at finde under eks. 

”arrangementer” eller ”information”. 

Overvejelserne – kommer de til ud som info til medlemmerne? – tænker særligt på info om overvejelser om 

differentiel bedømmelse af diverse benstillings-problematikker. Det fremstår relevant, at vores medlemmer for 

bedst mulig information om bedømmelseskriterierne, herunder variationer af negativ indflydelse på karakterne 

i forhold til benstillinger.  

Det debatteres, hvilken betydning det nye avlsmål vil have, herunder hvorledes det vil fortolkes/forstås. Der er 

enighed om, at en vejledning til avlsmålet vil fremme avlere/medlemmers forståelse af hensigten med såvel 

avlsmålet som ordlyden i dette. 

Uddybning vedrørende avlsmål ønskes: 

- God type og med godt frederiksborgpræg – hvorfor valg af ”god” frem for ”særledes god”, jf. brug af 

termer i forbindelse med kåringskarakterer? Avlmålet må være at stræbe efter det bedste. 

- Andre stangmål kan accepteres, men kan give udslag i typekarakteren – vil udslaget være ens ved såvel 

stangmål over som under de angivende mål?  

- God aktion i has og forknæ ønskes – baggrund for dette, samt hvorledes det kommer til udtryk i hestens 

bevægelsesmønster? 

- Aftegninger accepteres – uanset omfang? Det kan være udfordrende at se accepten af eksempelvis 

større aftegn på kropstykker, men hvis dette ses som aktuelt, er det godt at få avlsmålet tilrettet. 

Uddybning vedrørende anvendelse af udtryk i diskussionen om avlsmål ønskes: 

- Formen på halsen er vigtig for en Frederiksborg hest – den skal vende rigtig – baggrund for dette, samt 

hvorledes at vende rigtig kommer til udtryk i hestens eksteriør? Det bør overvejes, hvorledes man 

anvender udtryk for hestens kropsstykker, da omtalte term kan være forvirrende. 
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Pkt. 5: Opfølgning på kåring 2017 

Vedrørende kåring 2017: 

Mail fra Ib til Allan (Ikast Rideklub) af 24.06.2017 – aftale om møde? IV informerer om, at han endnu ikke har 

hørt fra Allan. IV vil følge op på det snarest. 

 

Kåring 2017 – mulighed for ekstraordinære generalforsamlinger: 

(gentagelse fra punkt under Pkt. 4) 

Den jyske bestyrelse vil afholde disse ifm. årets kåringsarrangement den 19. august i Ikast. I umiddelbar 

forlængelse af kåringsarrangementet. Dette ud fra perspektivet om, at der vil være fremmødt tilstrækkeligt 

antal stemmeberettigede medlemmer til arrangementet. Yderligere oplysninger fremsendes snarest til 

medlemmerne. 

Vedrørende dommer-hold til kåring: HT, JR og NM følger op på sammensætningen af denne, da der ifølge IV 

muligvis er sket en fejl i forhold til dette. Nærmere info følger snarest. 

 

Pkt. 6: Eventuelt 

Ved eventuel sammenlægning – aktiver: 

Bestyrelsen debatterer håndtering af aktiver (særligt indestående i bank samt kontantbeholdninger) ved 

eventuel nedlæggelse af lokalafdeling. Der verserer desværre rygter omkring de forskellige landsdeles tilgang til 

brug af aktiver ved en sådan sammenlægning, herunder at ”pengene vil blev klattet væk” og ”pengene skal 

komme de … medlemmer til gode”. Den jyske bestyrelse finder sådanne rygter som værende negative for 

foreningens virke, herunder nedværdigende for siddende bestyrelsesmedlemmer i landsdelene og HB. Den jyske 

bestyrelse vil opfordre til konstruktiv tone og omtale af eventuel brug af aktiver i de respektive landsdele. 

Den jyske bestyrelse kan godt se formål i eventuel brug af midler til foreningsfremmende aktiviteter, og vil i den 

forbindelse være åben for eventuelle relevante forslag fra medlemmerne. 

Den jyske bestyrelse vil som hidtil tage udgangspunkt i ansvarlig og fremtidssikrende forvaltning af den jyske 

afdelings aktiver, og vil i den forbindelse opfordre andre afdelinger til det samme. Det er vigtigt for en eventuel 

”ny”, samlet forening at komme godt fra start, set i forhold til såvel engagement og kapital. 

 

 

 

Referent: YT 


