
 

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 
 
 

Bestyrelsesmøde søndag den 1/11-20, kl.14.00 på Skype. 
 
Deltagere :  
Formand :         Liza Hasfeldt 
Næstformand :  Gert Thiemke 
Kasserer :         Camilla Grenholt 
Sekretær :         Birgitte Rye 
Medlem :  Jane Jarshøj 
Medlem :  Ole Grill Andersen 
Medlem :  Jakob Algot 
Medlem :  Mette Poulsen ( Delvis deltagende ) 
 
Agenda: 
 
1. Valg af dirigent 
Jakob 
 
2. Dagsorden 
Følger agenda 
 
3. Nyt fra formanden 
Vi har fået mail fra Maiken Holm, SEGES som er sendt til både Dansk Varmblod og os i 
forbindelse med at Tyskland ikke umiddelbart anerkender den fremgangsmåde som 
fødevarestyrelsen har benyttet i forbindelse med at underrette dem om at vi har 
avlsaktiviteter i deres land. Fødevarestyrelsen ved endnu ikke om det kan have indflydelse 
på vores aktiviteter i Tyskland. Vi har svaret Maiken Holm at vi ønsker at komme i dialog 
med fødevarestyrelsen så de kan hjælpe os, ligesom vi også har ytret at vi ønsker deres 
hjælp i forhold til håndtering af Rheinland. 
Der er kommet mail fra SEGES vedr. møde den 8 dec. 2020, vedr. Landsudvalget for Heste 
og stambogsudvalg (Birgitte deltager på vegne af bestyrelsen) 
   
4. Økonomi  
Antal medlemmer pt. 155   ( aktive 113, passive 21, æresmedlemmer 11 ) 
Regnskab fra årets arrangementer er stadig ikke færdigt. 
Status konto d.d. 65.000,- plus 
   
5.  Nyt fra sekretæren 
Opdaterer hjemmesiden med kontakt info til bestyrelsen. 
Når der skal informeres  om et arrangement, bliver der skrevet på hjemmesiden, 
på FB og hvis det passer med udsendelse af nyhedsbrev.  
   
6. Nyt fra udvalg.  

A. Aktivitetsudvalg  
-Status på kåring i Holland, vi har fået henvendelse fra flere som ønsker deres heste 
kåret ( pt. kan vi ikke komme til Holland pga Corona ) Nærmere under 
avlsudvalget. 
-Medlemsmøder aflyst pga corona. En afstemning blandt medlemmerne gav 
udtryk for at 80 procent ikke ønsker møde, kort efter udsendelse kom der nye 
retningslinjer fra regeringen om forsamlingsforbud over 10 personer, hvilket 
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afgjorde beslutningen. Vi inviterer til medlemsmøde så snart situationen er til det. 
B. Avlsledelse  

Avlsledelsen er i gang med at undersøge hvilke heste der er fremstillings- 
berettigede af de henvendelser vi har fået fra Holland.  
Avlsudvalget var i dialog med Mette Matzen, efterfølgende kåringen på Fyn, 
hingsteejer af Mercedes Rosso, om optagelse i Bevaringsprogrammet. Hingsten er 
optaget i programmet.  
Ejer af Vestergårds Miquel har afleveret en udvidet dyrlæge erklæring på hævelse 
på bagbenet, og hesten fået en et års avlsgodkendelse. 

C. Championatsudvalg 

Vi er så heldige at vi har fået to nye medlemmer i championatsudvalget, og der 
holdes møde i udvalget den 16. november 2020 via Skype. De to nye er Camilla 
Grenholt og Laura Hesselholt.  

D. Dommerudvalg 

Intet nyt. 

E. PR-udvalg 

Vi har fået en henvendelse fra et medlem om hestevognskørsel i Kongernes 
Nordsjælland, Ole tager kontakt.  
Laura Algot har lavet en pjece om Frederiksborghesten, den foreligger nu både på 
dansk og engelsk. Pjecen bliver lagt på FHF.dk således at man kan bruge den til 
reklame for racen samt give med til ny ejer når man sælger en Frederiksborghest. 

F. Teknisk udvalg. 

30 dages matrialprøven er i fuld gang i Billund Sportsrideklub. Tre Frederiksborg 
hingste deltager og tre Oldenborg hingste.  Der holdes afslutning den 14 november 
kl. 10.00. Der må pga. Corona ikke komme publikum, men vi sørger for at live 
streame, så man kan følge med på nettet. 

7. Kåring/ championat  
Resultatet fra hingstefremstillingen, 6 hingste fik avlsgodkendelse ( To hingste under 
bevaringsprogrammet )  To hingste er videre til 30 dages testen i Billund.  
Vi var underlagt restriktioner om Corona om max 50 personer, men alle de medlemmer 
som havde tilmeldt sig som publikum dagen inden fik adgang. Herudover livestreamede 
vi, hvilket fungerede godt og også gav medlemmer og andre interesserede i udlandet 
mulighed for at se med. Faciliteterne på stedet var gode og levede op til vores 
forventninger i forhold til de økonomiske rammer som vi har. 
 
8. Orienteringssager.  
Mail fra Landsskuet om generalforsamling som vi grundet Corona ikke er “inviteret” til at 
deltage i, men de udsender referat til orientering. 
 
9. Sager til behandling. 
Vi har fået en ansøgning om elitestatus til Jeopardy Fjord, som må afvises pga. manglende 
egenpræstation.  
Der er søgt om en dispensation til et års hingsten Vivaldis Disco, som vi vender tilbage til 
skriftligt. 
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10. Strategi og vision for foreningen 
Vi arbejder videre med dette på et særskilt møde om emnet mandag den 30 november 
kl.19.30.  
 
11. Evt. Samt opgavelisten 
     Opgavelisten er gennemgået og opdateret. 
   
12. Næste møde 
     Lørdag den 16 januar kl. 10.00 hos Ole på Fyn. 
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