
 FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 

 Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling den 13/11-2022 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere  . 
 Formanden oplyser at bestyrelsen har spurgt mange medlemmer om de ønskede at tage posten 
 som dirigent, uden at nogen ønskede at melde sig. Formanden - Liza Hasfeldt melder sig 
 derfor og blev valgt som dirigent. 

 Bridie Lysdahl Larsen og Liza Skov Andersen blev valgt som stemmetæller. 

 Generalforsamling er varslet rettidigt. 
 Der er 77 stemmeberettigede medlemmer tilstede 

 2. Forord ved bestyrelses formand 
 Liza Hasfeldt tager kort ordet og oplyser at det er trist vi skal stå i den situation vi står i. Der 
 vil aldrig være enighed i en forening, men beslutninger tages på demokratisk vis. Vi skal 
 overveje hvad det er for en kultur vi ønsker i vores forening. 

 3. Demeti til grundlag for mistillidsvotum ved avlsledelsens formand 
 Formanden for avlsudvalget - Jane Jarshøj fremlægger kort at: 

 Fakta er: 
 ●  Der er givet dispensation til afkom efter Dantes Ballegaard avlet før hingsten blev 

 færdigkåret. 
 ●  Dispensation bliver først givet da Dante er færdigkåret med bestået materialprøve. 
 ●  Alle afkom er renstammet. 
 ●  Frederiksborghesten er reelt truet med årgange helt ned til 35 føl. 
 ●  Foreningens formål er at bevare den renstammede Frederiksborghest. 
 ●  Der er givet adskillige dispensationer på langt tyndere grundlag. 
 ●  Afslag på dispensation kan betragtes som forskelsbehandling. 
 ●  Afslag på dispensation ville være i strid med EU forordningen. 
 ●  SEGES oplyser at vi har gjort som de også ville anbefale. 

 4. Mistillidsvotum til FHF’s bestyrelse og avlsudvalg indsendt 21. august 2021 
 Reno Olesen fremlægger sin sag. Der bliver drøftet om der er noget at stemme om. 
 Bestyrelsen ønsker dog ikke at blive siddende hvis ikke der er opbakning fra medlemmerne. 

 Der stemmes om man ønsker at bestyrelsen og avsludvalget skal træde tilbage. 

 Resultatet læses op 
 20 stemmer for 
 56 stemmer i mod 
 1 stemmer blankt 

 Resultatet er at bestyrelse og avlsudvalget har fuld opbakning. Sidste punkt er afsluttet. 

 Heidi Jacobsen oplyser herefter at hun ønsker at trække sig fra sin bestyrelsespost. 1. 
 suppleant Barbara Pedersen accepterer at træde til. Heidi Jacobsen oplyser at hun vil 
 fremsætte nyt mistillidsvotum til bestyrelsen, dirigenten afviser dette, da agendaen er afsluttet. 
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