FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 11/11-18
Deltagere:
Sted: Færøvej 74-76, 5500 Middelfart
Tid: kl. 10.00

1. Valg af dirigent
Niels V.

2. Bemærkninger til dagsorden
3. Information fra formanden

Jørgen Finderup (JF) har mulighed for at deltage til kåring i Ikast også
Møde hos SEGES-landsudvalgs møde samt stambogsudvalget d. 4/12 Birgitte og Reno
deltager
Der er kommet forespørgsel fra Hanne Andersen omkring tapning af Chaik
Hulsøgård, Birgitte svarer hende.

4. Økonomi.
Økonomi er gennemgået og pt. er der et overskud på ca. 50.000 kr.
5. Orienteringssager:
• Avlsledelse
Der arbejdes på et nyt sæt kåringsregler, så vi lever op til EU
forordning
Der er kommet forespørgsel omkring et hingsteføl med manglende
afstamning i 4. led på moderens side. Om dette evt. kan dispensere
for dette. Reno tjekker om med SEGES
• Teknisk udvalg
En dags prøven var en positiv oplevelse, men vi skal gøre
opmærksomme at det er en meget krævende prøve velegnet til de
lidt ældre hingste.
28 dagstesten forløb godt, der er flere ting vi kan ændre. Stine,
Niels V og Reno O holder et møde
• Dommerudvalg
JF har sendt prøve spørgsmål fra sidste dommeruddannelse. Vi
arbejder videre med ny uddannelse. Der skal laves nyt vedtægts
forslag omkring dommersætning, så dette bliver bestyrelsens
arbejde
Kommer med forslag til nye roset farver
• Aktivitetsudvalg
Der er kommet forespørgsel fra det sønderjyske fælles dyrskue
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omkring show indslag til deres 60. gang.
Vita undersøger muligheden for at få en dyrlæge ud til
kåringspladserne og mærke føllene samt DNA teste hopperne.
Birgitte og Vita besøger Ikast Rideklub, for at forhandle en pris til
næste års kåring
Bettina kontakter Allerupgård omkring hoppekåring på Fyn.
• Championats udvalg
Der er arbejdet med R-markering, eliteskue og rangliste.
• Pr-udvalg
Nyhedsbrevet er godt modtaget, næste udkommer 10/12
Møde med Tola d. 29/11
Der vil komme resultater fra årets kåringer ud med årets sidste
nyhedsbrev
6. Hjemmeside/Facebook
Der er oprettet en officiel side på Facebook Frederiksborg
Hesteavlsforeningen, hvor bestyrelsen ligger materiale ind.
7. Evaluering Hingstefremstilling/Stationsafprøvning
Hingste fremstillingen: Go kvalitet på Hingstene
Vi skrotter tidsplanen, og får et par ekstra til at holde styr på tid og
hingste.
Mulighed for fotograf til hele dagen.
8. Opsamling af beslutninger taget fra sidste møde
Hingste der kan færdig kåres, får tildelt rosetter ved eksteriører
bedømmelsen.
Bestyrelsen har givet dispensation til en hoppe, der skal i hovedstambog
pga. EU-forordningen.
9. Samarbejde med andre avlsforbund
Niels Grøndahl fra Oldenborg avlen, foreslår et samarbejde omkring
kåringer og hingstefremstilling.
Henvendelse fra DV omkring en stand på deres kåring og eliteskue og
samarbejde til dommer uddannelse. Birgitte og Stine er kontakt der på.
10. Ændring af kåringsregler
Drøftet under avlsudvalget
11. Medlemsmøder
Sjælland Sorø d. 19/11 med frit ord og Roskilde Dyrskue 50-års Jubilæum
Jylland: Reno og Vita arrangerer dette. Dato kommer inden længe

12. Notits til Hingstelisten
Der vil blive indført en notits på hingstelisten, når man klikker ind på de
enkelte hingste, omkring hoppe ejers ansvar
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13. Materialeliste
Niels I sørger for at få traileren synet eller undersøger pris på ny.
Pladerne bliver pillet af indtil videre (Stine)
Reno har en del fra Jyllands afd. Stine har alt fra Sj. Afd. Ole har fra Fyn
14. Persondata lov
Niels I. formulerer persondatalov til udsendelse
15. Fane indvielse
Birgitte sørger for at den bliver broderet
Indvielsen foregår på generalforsamlingen
16. Emil Sylvest fond
Udsat

17. Generalforsamling
23 feb. 19 stedet kommer
18. Vedtægters ændring
Drøftet under dommerudvalg
19. Holland
Der skal laves en liste med kriterier til de hollandske heste, så vi får
overblik over hvilke heste der kan kåres.
Reno og Birgitte
20. Seneste rygter
21. Evt.

22. Næste møde – tid, sted og indhold
Om formiddagen inden medlemsmøde Jylland
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