FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN
Bestyrelsesmøde 12/5-2022, kl.. 18:00 på Dalumgård Rideklub
Dalumgård´s Alle 35F 5250 Odense Sv
Deltagere:
Formand :
Næstformand :
Kasserer :
Sekretær :
Medlem :
Medlem :
Medlem :
Suppleant:
Suppleant.

Liza Hasfeldt
Jakob Algot - forhindret
Camilla Grenholt
Heidi Jacobsen
Jane Jarshøj
Gert Thiemke
Mette Poulsen
Barbara Pedersen - forhindret
Ib Villumsen

Agenda:
1. Valg af dirigent
Gert er valgt
2. Kommentarer til dagsorden
Godkendt
3. Økonomi
Sponsorstøtte fra OK - modtaget kr. 2.454
Tak til alle som har oprettet et kort. Det kan også bruges som app.
Hvis du ikke allerede har fået dig oprettet, vil vi gerne opfordre til at få det gjort.
Der er også mulighed for firma kort så du også kan oprette det.
Man skal blot vælge Frederiksborg Hesteavlsforeningen under sponsorstøtte - det er helt
gratis.
Vi har pt. 120 aktive, 27 passive og 10 æres medlemmer. Vi forventer flere tilmeldinger op
mod kåringerne.
Alt stiger og også de ting vi skal bruge, bl.a. er Team Cabe steget, hele centeret er steget
med 2000,- kr så den er på 9000,-kr.
Boksene er ligeledes steget første dag 350,- kr anden dag 250.
Vi har derfor brug for endnu flere medlemmer så lad os alle hjælpes med at skaffe flere
medlemmer til at støtte foreningen og bevare Frederiksborghesten.
Angående dyrskuerne:
Vi kan ikke længere retfærdiggøre at betale for show rytter i Roskilde. Der er nogen krav
fra Roskilde som gør at mange af show hestene ikke kan fremstilles i selve skuet.
De andre skuer betaler rytterne selv.
Da vi ikke kan nå at ændre det i år og for ikke at gøre forskel, vælger vi at give et tilskud til
alle show rytter på 350.- kr uanset hvor i landet man kommer til skuer.
Muligheden for at det bortfalder helt til næste år er drøftet.
Vi er dog enige om at det er vores vindue ud af til, så vælger show rytter ikke at komme på
den konto, kan vi blive nød til at tage den udgift med.
Det kommer desværre til at gælde for alle arrangementer at budgettet ikke kommer til at
holde, da vi oplever prisstigninger de fleste steder. Til gengæld har vi jo så ikke deltaget på
dyrskuer de sidste par år, så det bliver dejligt at få vist vores heste frem i år.
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4. Nyt fra Udvalg
Vi er blevet kontaktet fra en Line der kommer fra Nyskovens sportsrideklub ved Havdrup
på Sjælland. I forbindelse med et af deres stævner vil de vil rigtig gerne lave nogle klasser
udelukkende for Frederiksborger. Det bliver holdt d. 11/6. Hesten skal have rødt pas eller
være fremstillings berettiget. Vi håber at mange vil tilmelde sig.
Hvis der er nogen som kender rideklubber andre steder i landet hvor det kunne være
muligt med noget tilsvarende så grib fat i Championats Udvalget.
Championat udvalget og aktivitetsudvalget vælger at skille arrangementer meget af.
Et udvalg til championat og et til kåring. Der bliver også økonomisk lavet hver deres
regnskab. Håbet er dermed at medlemmerne ikke føler vi gør mere for enten avlen eller
rytterne.
Aktivitetsudvalg har fået det sidste medlem på holdet - velkommen til Julie Sørensen.
Jakob kører trailer til Roskilde. Derefter tager Ib den med til Fyn.
5. Orienteringssager
Der afholdes møde i Landsudvalget for Heste 9/6 - Ib deltager.
6. Sager til behandling:
● Ansøgning bevarings hingste.
Der er kommet ansøgning fra 3 hoppe ejere der ønsker at benytte hingste i
vores bevaringsprogram. Der er givet tilladelse til alle 3. De bliver ført på
listen som kan ses på fhf.dk under avlprogrammet.
● Æresmedlem. Vi har opsat nogle kriterie som bør overvejes af bestyrelsen.
Det er udelukkende ment som en vejledning. Vi har vedlagt den i mailen. Vi
arbejder lidt videre med den, så har du nogen kommentarer til den, hører vi
det gerne. Send evt. til fhf@fhf.dk
7. Dyrskuer
●

●
●
●

Roskilde:
Mette er tovholder:
Der bliver som vanligt fællesspisning og festligt samvær lørdag aften. Mere
info om tilmelding mv.udsendes senere. Følg med på Facebook siden
Frederiksborghesten på Roskilde Dyrskue.
Fyn: Ib er tovholder og forberedelserne er godt igang. Opgaverne er delt
godt ud. Der er styr på alle ærespræmierne til alle 3 skuer.
Herning: Ib er tovholder og også her er der godt gang i forberedelserne.
Show Bregentved Gods: D 25-26 juni. Det er et 4H børnedyrskue hvor
foreningen er blevet spurgt om vi kunne lave et show. Mette spørge nogle af
showpigerne fra Roskilde om de kunne tænke sig at vise noget. Skulle der
være andre som har lyst til at lave et lille show, så tag kontakt til Mette. Der
er ikke mulighed for at udstille..

Evt.
Nyhedsmail - ingen har meldt sig til at tage stafetten.
Vi har flere gange søgt efter folk der kunne tænke sig at overtage vores nyhedsmail.
Desværre er det ikke lykkes og derfor er der ikke kommet noget for dette kvartal. Så sidder
du derude og brænder for at skrive noget om vores Frederiksborger hører vi meget gerne
fra dig.
Vi har på facebook skrevet på Frederiksborg hesteavlsforening følgen, at man skal huske
at få sine heste vaccineret inden vores arrangementer. Samme opfordring kommer her:
Der skal minimum være en basisvaccination dvs 2 vaccinationer med 21 og 92 dage
imellem. Seneste må ikke være senere end 7 dage før ankomst til pladsen.
Det er ikke noget vi som forening forlanger, men de steder vi bruger i FHF regi, kræver det
efter regler i DRF.
Er det ikke i orden, kan man blive afvist og må forlade pladsen.
Næste møde er : torsdag d. 14 juli kl. 18.00
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