
 FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 

 Bestyrelsesmøde den 25/1-23, kl.18:00 på Dalumgård Rideklub 
 Dalumgård´s Alle 35F 5250 Odense Sv 

 Deltagere: 
 Formand :  Liza Hasfeldt 
 Næstformand :  Jakob Algot 
 Kasserer :  Camilla Grenholt 
 Sekretær : 
 Medlem :  Jane Jarshøj 
 Medlem :  Gert Thiemke 
 Medlem :  Mette Poulsen 
 Medlem:  Barbara Pedersen 
 Suppleant.  Ib Willumsen (fraværende) 

 Agenda: 

 1. Valg af dirigent - Jakob er valgt 
 2. Kommentarer til dagsorden - ingen kommentar 
 3. Økonomi - Regnskab er under udarbejdelse og fremlægges på generalforsamlingen 

 Status på medlemmer ved udgangen af 2022 
 184 medlemmer 
 151 er aktive 
 24 Passive 
 9 æresmedlemmer 

 Status d.d. 
 92 medlemmer 
 70 aktive 
 13 passive 
 9 æresmedlemmer 
 Vi forventer at flere får betalt frem mod generalforsamlingen og i løbet af året. 

 4. Nyt fra Udvalg 

 Aktivitetsudvalg: Forberedelser til Roskilde dyrskue show er i gang. Show koordinator er 
 Julie Sørensen og Simone Rosenørn Folden 
 Tine Kjær er show koordinater på Landsskue i Herning 
 Der mangler show koordinator på Fyn, vi leder, hvis man er interesseret så ræk ud til os. 
 Der skal findes 2 nye medlemmer til udvalget 

 Championats Udvalg: 2022 har været et godt år, håber 2023 bliver lige så godt. 
 Der skal findes 2 nye medlemmer til udvalget. 

 Avlsudvalg: Der er ansøgt om at få Mr. Charming Nielsbogaard på bevaringslisten for 
 hingstene. Der er givet afslag, da han ikke opfylder kravene til bevaringsprogrammet. 

 Pr Udvalg: Der bliver givet 10% mere i sponsorstøtte for 2022 fra OK. Vi takker for den ekstra 
 støtte. 
 Barbara er i gang med at indsamle sponsorgaver til årets arrangementer. Kender man 
 nogen som kunne være interesseret i at sponsere, så ræk endelig ud til Barbara. 
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 5. Orienteringssager 
 ●  Nationalpark kongernes Nordsjælland er ved at planlægge et arrangement 1/10-23 

 på Esrum Kloster. Vi er blever indbudt med tilbud om at vi kan lave noget 
 show/fremvise vores heste og få en gratis stand. Vi vil arbejde på at få sat noget 
 igang. 

 6. Sager til behandling 
 ●  Deltagelse på hestemesse i Neumünster 

 Vi er blevet kontaktet af nogle medlemmer, der er interesseret i at deltage med et 
 show og en stand. Det koster ca. 340 Euro for en stand. Vi har besluttet at vi gerne 
 vil betale for standen hvis der er et udvalg som vil repræsentere foreningen. Det vil 
 være en prøve i år for at se om det måske kan udvikle sig til et udstillingsvindue for 
 at skaffe flere medlemmer fra både Tyskland og Holland. Det kan også være en 
 mulighed for at der i fremtiden kan laves et større show som både omfatter heste 
 fra Danmark, Tyskland og Holland. 

 7. Generalforsamling 
 Der er kommet nogle forslag til ændring af vedtægter og avlsprogram. Disse er 
 gennemgået og vil blive udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 
 Generalforsamlingen afholdes lørdag den 25. februar. Sæt kryds i kalenderen. 

 8. Årshjul 
 Vi har gennemgået årshjulet og drøftet foreløbige datoer for årets arrangementer. 

 9. Hingstelisten 2023 
 hingstelisten er opdateret med de data som vi har modtaget fra hingsteejere. Vi giver 
 samtidig en opfordring til at hingste ejerne selv tager et tjek på listen for at tekster, 
 billeder mv. er som man ønsker det. Rettelser sendes til web@fhf.dk 

 Evt 
 Vi har drøftet om man skal gøre noget andet for æresmedlemmer i stedet for gratis 
 medlemskab, evt. om det skal være en særlig anerkendelse eller diplom. Vi har dog endnu 
 ikke taget beslutning om noget. Gode ideer er velkomne. 
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