
   

FREDERIKSBORG   HESTEAVLSFORENINGEN   
  
  

Bestyrelsesmøde   den   28/10-2021,   kl.   17:30.   Hos   Ole,   Mullerupvej   14,   
Kværndrup   
  

Deltagere:   
Formand   :           Liza   Hasfeldt   
Næstformand   :    Gert   Thiemke   
Kasserer   :           Camilla   Grenholt    (forhindret)   
Sekretær   :           Heidi   Jacobsen     
Medlem   :   Jane   Jarshøj   
Medlem   :   Ole   Grill   Andersen   
Medlem   :     Jakob   Algot   
Medlem   :   Birgitte   Rye   (forhindret)   
Suppleant:     Mette   Poulsen   
  
  

Agenda:   
  

1.   Valg   af   dirigent   :    
        Jakob   
 
2.   Kommentarer   til   dagsorden:     
      Godkendt   
 
3.   Økonomi:   
Afventer   afslutning   af   kåring   i   Holland,   så   vi   har   et   samlet   overblik   over   årets   kåringer   og   
økonomien.   

     
4.   Nyt   fra   Udvalg:     
     Der   har   pt   ikke   været   nye   møder   

  
5.   Orienteringssager:   
-Møde   landsudvalget   i   august   -   Jakob   deltog   
De   væsentlige   temaer   var   konsum,   CHR   og   transport.   Der   var   som   sådan   ikke   de   store   
nyheder,   SEGES   har   haft   meget   arbejde   med   registrering   af   pas   i   forbindelse   med   
Konsum.   CHR   er   foreløbig   udskudt.   I   forhold   til   regler   om   transport   indikerer   SEGES   at   der   
kan   være   ændringer   på   vej,   vi   afventer   nyt   engang   i   2022.   

  
-Næste   møde   er   i   november   mandag   d.   29/11.   Vi   sender   en   repræsentant.   
 
-Ok   sponsor,   vi   har   kun   20   aktive   profiler   tilknyttet   og   4   nye   kort   oprettet   siden   vi   fik   
aftalen   i   april,   det   giver   ikke   mange   penge   i   kassen,   så   husk   at   sprede   det   gode   budskab   
Vi   får   lavet   en   sponsor   side   på   fhf.dk   med   alle   der   sponserer   Foreningen   og/eller   
arrangementer.   Har   du   kendskab   til   nogen   som   kunne   være   interesseret   i   at   sponsere   
foreningen,   så   kontakt   endelig   bestyrelsen.   

  
6.   Sager   til   behandling:     
-Vi   har   fået   anmodning   om   hjemmekåring   fra   flere   forskellige   parter.   Vi   har   drøftet   det   
indgående   med   fordele   og   ulemper,   da   vi   selvfølgelig   gerne   vil   hjælpe   vores   medlemmer,   
men   vi   skal   også   værne   om   den   måde   vi   afholder   vores   kåringer   på,   således   at   vi   sikrer   at   
vi   fremadrettet   har   nok   heste   til   kåring   på   kåringspladserne.   Der   ligger   endvidere   en   stor   
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værdi   i   at   se   hestene   sammen   med   flere   fra   samme   årgang.   En   af   de   største   udfordringer   
er   også   at   det   kræver   mange   ressourcer   blot   at   afholde   de   arrangementer   vi   allerede   er   
forpligtet   til   at   holde.   
Vores   beslutning   bliver   derfor   at   afslå   ønske   om   hjemmekåring   på   nuværende   tidspunkt.   
 

  
  

7.   Kåring   i   Holland:   
I   weekenden   drager   en   mindre   delegation   afsted   til   kåring   i   Holland.   Der   er   tilmeldt   i   alt   12   
heste,   heraf   6   hopper,   4   vallakker   og   2   hingste.   7   af   de   tilmeldte   heste   har   papirer   udstedt   
af   Rheinland   og   kåres   på   baggrund   af   vores   regelsæt   omkring   Rheinland   og   5   af   de   
tilmeldte   heste   har   danske   papirer.     
Den   ene   hingst   har   LU   papirer   pga.   moderen   ej   var   kåret.   Moderen   har   danske   papirer   og   
stilles   til   kåring,   så   hingsten   kan   opnå   en   1   årig   avlsgodkendelse   betinget   af   at   moderen   
kåres.   
Den   anden   hingst   har   Rheinland   papirer   og   er   efter   Moravita’s   Staccato,   hvis   kåring   
anerkendes   på   lige   vilkår   med   en   dansk   kåring.   Moderen   har   danske   papirer   og   er   kåret.   
Hingsten   er   6   år,   så   den   stilles   med   formål   at   opnå   godkendelse   til   afprøvning.   
 
Vi   glæder   os   til   at   se   de   Hollandske   heste   og   håber   at   kåringerne   kan   være   med   til   at   give   
os   flere   Frederiksborgføl   i   fremtiden.   

     
     

8.   Medlemsmøder:   
Vi   havde   oprindelig   planlagt   og   udmeldt   at   vi   ville   afholde   medlemsmøde   i   Øst   torsdag   
den   4/11,   hvilket   vi   desværre   er   nødt   til   at   udsætte   til   torsdag   den   18/11-21.     
Medlemsmøde   i   Vest   er   fortsat   lørdag   den   20/11-21.   
Følg   med   i   info   på   web   og   FB   hvor   lokation   og   tider   tilføjes.     

  
9.   Opgavelisten:   
opgavelisten   er   gennemgået.     

  
10.   Næste   møde:   
Torsdag   den   13/1-2022   kl   17.30   hos   Ole   
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