
Referat hovedbestyrelsesmøde 21. januar 2017 

Deltagere: Hans Jørgen Dam Petersen, Tania Karlshøj-Nielsen, Jytte Hansen, 

Helle Handll, Claus Svendsen (afbud – Stine Schkliaroff er stedfortræder), Birgitte Rye (afbud), 

Niels Vestergaard, Anita Hansen og Reno Olesen. 

Sted: Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg 

Tid: kl. 10.00 

 

0. Bemærkninger til dagsorden.   

Der indføres et punkt 3.b, der omhandler Landsmødet 2017 

Dommerkursets forslag om reviderede avlsmål behandles under punkt 8 

1. Information fra formanden 

Avlsforbundet PRE spørger FHF om procedurer og regler vedr. indkrydsning. Hans Jørgen 

og Reno udarbejder et svar. 

Hans Jørgen og Reno skal i nærmeste fremtid holde møde med Jan Pedersen fra DV, der 

har henvendt sig om et evt. samarbejde. Vi hører nærmere. 

FHF Jylland afholdt medlemsmøde i forrige weekend, hvor de fremmødte var positivt 

indstillede overfor en sammenlægning. 

FHF Sjælland har også holdt medlemsmøde, hvor Reno fremlagde vedtægtsforslaget. Langt 

de fleste var også her positivt indstillede til de nye vedtægter. 

2. Lokale generalforsamlinger 2017 – procedurer mm. 

Da der er tale om en nedlæggelse af en lokalafdeling, så er det rammerne, der er beskrevet i 

§23 vi forholder os til – altså at mindst 1/3 af lokalafdelingens medlemmer skal være 

fremmødt – af de fremmødte skal mindst 2/3 stemme for. 

Det er vigtigt at dato for nedlæggelse indgår i afstemningen, som er pr. 31/12 

2017(Bornholm undtaget som er pr. 13/2 2017). 

Forslag til udformning til dagsorden til lokal generalforsamling. 

3. Dato for vedtægters ikrafttræden ved enstemmig nedlæggelse af lokalafdelinger. 

Første års kontingent bliver 500 kr./medlem. Det er hovedbestyrelsens kasserer, der 

opkræver kontingent. 

Nye vedtægter træder i kraft pr. 1/1 2018 

3.b Landsmøde 

Det forventes at der kun skal vælges et medlem, hvis nedlæggelse af lokalafdeling Bornholm 

er en realitet. Når der kun er et medlem, der skal vælges, så må man kun skrive 1 navn på 

stemmesedlen. Den med flest stemmer vælges ind, den med næstflest bliver 1. suppleant, og 

den med tredje flest stemmer bliver 2. suppleant. 

      Hovedforeningen sponsorerer smørrebrød, kaffe og kage. 

4. Diskussion af om en ændring af vedtægterne vil få indflydelse på vores status som 

moderforbund. 

Det vil ikke have nogen betydning, da der er tale om en vedtægtsændring. 

5. Forslag fra forsikringsselskab.  

Hans Jørgen har spurgt ind til forsikringsselskabet, hvad forventningerne er til os som 

forening i forhold til en aftale. 

Tages op igen når forsikringsselskabet har svaret på vores spørgsmål. 

6. Beslutning om bøjeprøve i forbindelse med dyrlægeattest for hingste. 

Vi holder fast i at vi ikke ønsker bøjeprøver. 

7. Økonomi. Herunder evt. fordeling af midler fra Bevaringsudvalget. Se bilag vedr. regnskab 

Vi beslutter at midler fra Bevaringsudvalget bliver i hovedbestyrelsen. 

Økonomien ser fornuftig ud. 



Bent Nielsen, Skagelfaldsvejen 1, 3720 Åkirkeby er bilagskontrollør. 

8. Afslutning af avlsprojekt. Se bilag 

Reno og Bettina laver de afsluttende rapporter.  2 projektmøder, 1 styregruppemøde, 

1dommerkonference og 1 avlerkursus, regnskab samt billedeksempler på eksteriør indgår i 

projektet. Projektet slutter 1. marts 2017, og slutrapporten, regnskab og bilag skal 

indsendes senest 1.juni 2017. 

9. Seneste rygter 

En hingsteejer er utilfreds med sin hingsts fremskridt i løbet af 30 dages prøven, hvilket 

tages op på evalueringsmødet i teknisk udvalg. 

10. Evt. 

Hingstefremstilling søges afholdt 23. eller 24. sep. på Allerupgaard. 

Oldenborg og FHF er inviteret til dommerkursus af SEGES d. 29.+30. april 2017, som 

koster 1800 kr. pr. deltager. 

En udenlandsk Frederiksborgejer har en hoppe, som hun ønsker ifolet, og ønsker at få rødt 

pas med logo til føllet. Reno har udfærdiget et svar til hende, hvor det præciseres at både 

hoppe og hingst skal være FHF-kåret for at opnå rødt pas med logo. 

Vi skal huske at tjekke at hingsteejere er medlemmer af foreningen for at kunne stå på FHFs 

hingsteliste. 

11. Næste møde – tid, sted og indhold 

      Tid og sted aftales på Landsmødet 

 Retningslinjer for udnævnelse af Årets Frederiksborg 

 Rette i kåringsregler, så det fremgår hvilke rosetter, der bruges til hvilke klasser. 

 Godkendelse af reviderede avlsmål 

 Evt. Forslag fra forsikringsselskab 

 Dyrlægeskema til diskussion og/eller tilpasning 

 

Referatet er godkendt på mødet 

 

 

 

 

 


