
 

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 
 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 15/7-20, kl.17.00 hos Ole Grill Andersen, 
Mullerupvej, Kværndrup. 
 
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 
 
Agenda: 
 
1. Valg af dirigent - Jakob Algot 
 
2. Dagsorden - Godkendt 
 
3. Nyt fra formanden 

 Jeg er kommet med i en Hollandsk Facebook gruppe om Frederiksborgere og der er helt 
klar nogen som rigtig gerne vil Frederiksborghesten som race. De er dog delt i 2 grupper, 
dem som gerne vil følge vores regler, men som måske bare ikke har forstået reglerne for 
stambogsføring i FHF og dem som synes vi er tossede at vi holder på at hestene skal 
stambogføres i FHF og vi ikke vil acceptere tyske papirer.  
 
Rigtig mange tror dog desværre, at når der er tyske papirer hvor der står Frederiksborg, så 
er det også en Frederiksborger. Det er meget frustrerende og jeg mener vi skal undersøge 
om der kan gøres noget for at vores “navn” ikke misbruges. Dem som bare ikke har 
forstået konceptet og som gerne vil følge vores regler skal vi selvfølgelig være 
imødekommende overfor og forsøge at hjælpe og vejlede på bedste vis. Vi arbejder 
selvfølgelig videre på planen fra sidste år om at planlægge en kåring i Holland senere på 
året. 

Herudover så glæder jeg mig rigtig meget til at vi snart skal holde kåring og heldigvis har 
regeringen fulgt sin plan om den gradvise åbning af Danmark, så der nu er godkendt op 
til 100 personer. Jeg har også modtaget mail fra SEGES om hvordan de mener man kan 
gennemføre avl arrangementer med flere personer end 100, så det er super positive 
nyheder. 

4. Økonomi 
 
147 medlemmer pt. 108 aktive, 28 passive, 11 æresmedlemmer. 
Tilmeldinger/ betalinger til kåring/ championat er i gang. 
Vi har fra start satset på at holde billige bestyrelsesmøder, og holder os indtil videre på 
under en tredjedel af budgettet. 
Der er tegnet en forsikring ved SEGES til vores arrangementer, den er blevet betalt. 
Halv års resultat 43.000,- kr i overskud. Budgettet er på afrundet 30.000,- kr. i underskud. 
Regnskabet ser derfor fornuftigt ud indtil videre. 
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5. Nyt fra sekretæren 
 
Sekretæren deltog i Landsmødet på SEGES den 25.06.20. Lidt info om mødet : 
Genvalg af personer til de respektive poster. 
Regnskabet viser at der er lidt flere udgifter pga. Covid-19, da der skulle opføres 
hjemmecomputere til medarbejdere. 
EQUUS Horseworld, SEGES ønsker etablering af et aktivitetshus omkring heste. Der 
arbejdes på ændret byplanlægning omkring Århus Stadion, hvor dette projekt skal 
opføres på sigt. 
Der blev talt en del om hvordan vi skal forholde os til Covid -19 til vores kommende 
arrangementer. Vi har retningslinjer  som vi vil køre vores kommende kårings- og 
championats arrangementer efter. 
De hesteracer der har sit moderforbund i England, har en del problemer siden England 
ikke er i EU længere. SEGES er behjælpelig, og man skal være opmærksom på ændringer 
af regler osv. 
Heste-afdelingen er flyttet i stueetagen på SEGES, og der er også egen indgang, til 
orientering. 
Punkter under eventuelt, som SEGES arbejder videre med, er kredsdyrlægepriser samt 
DAKA priser, det er ikke rimeligt med de høje priser. 
 
 
 
6. Nyt fra udvalg.  

A. Aktivitetsudvalg  

Opgaveliste vedr. kåringen/championatet skal fintunes / Trailer gennemgang. 

B. Avlsledelse 

Et medlem har truet med at melde Bestyrelsen til Fødevarestyrelsen for ikke  at 
overholde godkendelses processen for de rettelser til avlsprogrammet, som blev 
vedtaget på generalforsamlingen 2020.  Fødevarestyrelsen havde på daværende 
tidspunkt tilkendegivet til avlsudvalget at de ikke skulle godkende rettelserne, 
hvilket svar medlemmet ikke stillede sig tilfreds med. Avlsudvalget fremlagde 
derfor sagen for Fødevarestyrelsen endnu engang og fik samme svar. Avlsudvalget 
har således fået skriftligt svar 2 gange fra Fødevarestyrelsen om, at de ikke skal 
godkende rettelser til avlsprogrammet. SEGES har modtaget rettelserne og 
tilkendegivet at vi uden problemer kan afholde kåring efter de nye regler. Vi håber 
fremadrettet, at medlemmer som ligger inde med viden vil hjælpe bestyrelsen, 
frem for at komme med trusler.  

Listen over hingste optaget i FHF’s bevaringsprogram HI er fra 2019, den skulle 
have været fremlagt af avlsudvalget for 2020 på generalforsamlingen og opdateret. 
Da avlsudvalget har skiftet medlemmer ligger der en opgave i at tjekke op på, om 
der er ændringer fra 2019. Herudover vil vi undersøge, om der er hingste, som skal 
opfordres til at stille til Hingstekåringen i efteråret. 

C. Championatsudvalg 

            Der er lagt proportioner op til begge championater. 

D. Dommerudvalg 
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             Dommere er lagt op på hjemmesiden.  

Dommerudvalget kigger på hvordan, vi skal sikre dommere til fremtiden. Vi vil 
derfor opfordre dem som har interesse i at lære mere om hestebedømmelse og 
dommergerningen, til at skrive til dommerudvalget,  dommerudvalg@fhf.dk   

Vi ser gerne også yngre kræfter komme på banen.   

E. PR-udvalg 

Vi skal have opdateret Frederiksborg avlere på hjemmesiden, så vi får synliggjort 
hvem der er avler og hvor i landet man evt. kan kontakte en avler og spørge om de 
giver en kop kaffe. Vi opfordrer alle aktive medlemmer til at melde sig på listen. 

Vi skal sikre gode billeder fra kåringerne til fremtidigt PR-arbejde. PR-udvalget 
finder en fotograf til hvert arrangement.  

Vi har indhentet tilbud på logo til vores trailer som lyder på 1.775 + moms. Det er 
godkendt af bestyrelsen og sættes i værk. 

Vi er i gang med en beskrivelse af Frederiksborghesten med hjælp fra Mette 
Schmeltz Pedersen til brug for Det Nordiske Hestenetværk. Dejligt når frivillige 
melder sig på banen til at hjælpe med specialopgaver.  

Vi vil gerne fremhæve vores eliteheste, det er helt ekstraordinære resultater og det 
bør hædres på en eller anden måde. Vi har pt 13 Eliteheste registreret hos SEGES. Vi 
arbejder videre med ideer.  

Der er lavet småjusteringer af FHF.dk. Vores dygtige webredaktør Anja tager altid 
gerne imod ideer til websiden på web@fhf.dk. Husk også at hingsteejere kan 
indsende nye billeder, evt. video samt opdateret tekst til Anja.   
 

Flere nye medlemmer har spurgt til hvordan kåring foregår, så der er lavet en ny 
vejledning til kåring som kommer på FHF.dk 

F. Teknisk udvalg.  
 

G. Tilmelding til hingstefremstillingen den 26.09. 2020 på Fyn indlægges på 
hjemmesiden, snarligt. 

Ligeledes bliver der indlagt info om 1 dags- /fælles matrialprøve for heste 2020 på 
Vilhelmsborg Hestesportscenter den 20 september 2020. Tilmeldingsfrist til dette 
arrangement er den 14 august 2020. ( Info på SEGES hjemmeside ) 

I år afholdes stationsafprøvningen for Frederiksborg- og Oldenborg hingste 2020 
på Billund Sportsrideklub den 17.10.-14.11.2020. Forældredag den 30.10.20. Vi glæder 
os til at opleve Billund med dets flotte omgivelser, mere info på FHF’s hjemmeside 
snarligt. 
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7. Kåring/ championat 
 
Vi skal finde sponsorer til kåring/championat ( brev udsendes )samt opsøgning hos 
diverse virksomheder der har relation til hestebranchen. 
Liste over diverse opgaver vedr. kåring og championat. 
Speaker Mette. 
 
8. Orienteringssager. 
 
Ingen. 
   
   
9. Sager til behandling. 
 
Vi har modtaget en forespørgsel fra Holland, om en hest kan registreres i FHF, 
avlsudvalget undersøger sagen. 
 
10.. Evt.  
 
Ingen   
 
11. Næste møde.  
 
Den 9 sept. 2020 kl.17.00  
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