
  
   

FREDERIKSBORG   HESTEAVLSFORENINGEN   
  

  
Bestyrelsesmøde   den   29/7-21,   kl.   17:00.   Hos   Ole,   Mullerupvej   14,   Kværndrup   
  

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

Agenda:   
  

1.   Valg   af   dirigent     
    Jakob   

  
2.   Dagsorden   
Godkendt.   

  
3.   Nyt   fra   formanden   .   
Der   er   kommet   nyhedsbrev   fra   DNA   laboratoriet.   De   tilbyder   at   lave   test   omkring   WFFS   for   
315   kr.   +   moms   (Warmblood   Fragile   Foal   Syndrome),   som   betyder   at   føl   fødes   med   løs   og   
skrøbelig   hud.   Det   vurderes   at   ca.   10%   af   varmblodsavlen   er   bærer   af   genet   og   DV   har   
indført   obligatorisk   test   af   hingste   fra   2019   og   frem.   SEGES   noter   hvis   hingsten   er   bærer   af   
genet.   Det   er   frivilligt   for   hopper   og   føl   at   blive   testet,   men   det   opfordre   for   avlsdyr.   Det   er   
heldigvis   ikke   et   problem   vi   har   set   i   Frederiksborg   Avlen,   men   det   er   vigtigt   at   være   
opmærksom   på   det   og   det   er   ret   let   at   teste   for   det   fremadrettet   hvis   det   bliver   
nødvendigt.   

  
  

4.   Økonomi   
Vi   aftaler   at    flytte   regnskabs   program   fra   Unicontra   til   Economics.   Vi   har   ikke   været   helt   
tilfredse   med   systemet   samtidig   med   at   de   ikke   kan   give   klart   svar   på   hvorfor   systemet   
trækker   forkert   egenkapital   primo   saldo.   Da   prisen   også   stiger   voldsomt,   er   det   nu   der   skal   
skiftes.     

  
5.   Nyt   fra   sekretæren   
Der   er   modtaget   brev   fra   Danmarks-samfundet.   de   skriver   de   er   i   væsentlig   nedgang   efter   
Corona,   da   de   har   doneret   til   vores   nye   Fane   -   vil   foreningen   sende   et   lille   bidrag   på   100   kr-   
hvilket   vi   har   besluttet.   
Da   sekretæren   både   er   ansvarlig   for   mailen    sekretaer@fhf.dk    og    fhf@fhf.dk    og   de   fleste   
henvender   sig   på    fhf@fhf.dk ,   er   det   besluttet   at   nedlægge   mailen   sekretaer   for   at   gøre   
administration   lettest   muligt.   
Den   tidligere   sekretær   benyttede   egen   PC   til   foreningsarbejdet   og   det   er   derfor   bevilget   at   
købe   en   ny   bærbar   PC   til   brug   for   sekretæren.   
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6.   Nyt   fra   udvalg   og   tilpasning   af   udvalg   efter   generalforsamling..   

A. Aktivitetsudvalg;:   Formand   Jakob    Algot,    Mette   Poulsen,   Rikke   Gedsø,   
Louise   Tversted   

B. Avlsledelse:   Formand   Jane   Jarshøj,   Jakob   Algot,   Birgitte   Rye,   Jens   Ole   Riis-   
C. Championats   Udvalg   :   Formand   Camilla   Grønholt,   Rikke   Gedsø,   Laura   Hesselholt,   

Barbara   Pedersen,   Rikke   Thorbøll   Jørgensen   
D. Dommerudvalg:   Formand   Gert   Thiemke,   Jakob   Algot,   Jane   Jarshøj   
E. PR-udvalg   :   Formand   Ole   Grill,   Laura   Algot,    louise   Tversted,   Heidi   Jacobsen     
F. Teknisk   udvalg:   Formand   Birgitte   Rye,   Jane   Jarshøj,   Gert   Thiemke     

Der   er   ikke   særskilt   nyt   fra   udvalg,   de   primære   opgaver   foran   os   er   afvikling   af   de   
kommende   kåringer   og   championater   som   vi   glæder   os   meget   til.   

  
7.   Kåring/   championat.   
De   forskellige   opgaver   er   fordelt.   Der   er   styr   på   Rosetter,bånd.   m.m..     
Traileren   bliver   kørt   til   Ikast..   

  
Kåring   i   Holland   -   Vi   sender   nogen   forslag   omkring   datoer   til   kontaktpersonen   og   afventer   
tilbagemelding.   Der   er   selvfølgelig   forbehold   for   evt   restriktioner   omkring   Corona,   men   
som   det   ser   ud   nu   burde   det   være   muligt   at   rejse   dertil   i   efteråret.   
    
8.   Orienteringssager.     
Ansøgning   om   Elitestatus   på   Tasano   Toftedal   -   er   bevilliget.   
Ansøgning   om   Elitestatus   på   Zatheme   Brentedal   -   er   bevilliget.     

  
9.   Sager   til   behandling     
Ingen   

  
10.   Tilpasning   af   Forretningsorden   efter   generalforsamling.   
Forretningsorden   er   gennemgået   og   tilrettet.   Den   faste   Agenda   bliver   kortet   ned   så   2   
punkter;   Nyt   fra   formand   og   Nyt   fra   sekretæren,   bliver   taget   ud   for   at   gøre   agendaen   mere   
smidig,   da   de   fleste   emner   fra   formand   og   sekretær   enten   har   et   særskilt   punkt   til   
behandling   eller   ligger   under   orienteringssager   eller   sager   til   behandling.     

  
11.   Regelsæt   Rheinland   
Efter   generalforsamlingen   har   vi   arbejdet   på   at   nedskrive   et   regelsæt   for   Rheinland   (ud   
over   at   avlsprogrammet   fra   Rheinland   er   tilpasset   vores).   Regelsættet   skal   skitsere   
hvordan   vi   behandler   heste   registreret   før   2021   samt   enkelte   regler   for   hvordan   man   skal   
forholde   sig   ved   krydsninger   mellem   FHF   registrerede   heste   og   Rheinland   registrerede   
heste.   Regelsættet   bliver   snarest   lagt   på   fhf.dk   på   dansk   og   engelsk.     
Dansk   version   er   vedlagt   her.   

  
12.   Evt.   Samt   opgavelisten   
I   forlængelse   af   generalforsamlingen,   drøftede   emnet   om   genetik.   Vi   vil   gerne   opfordre   
medlemmerne   der   kunne   have   interesse   i   at   arbejde   med   dette   om   at   melde   sig.   Vi   vil   
endvidere   tage   det   op   til   drøftelse   på   medlems   møderne   hvordan   vi   kan   samarbejde   med   
Bevaringsudvalget   for   Danske   Husdyrracer.   

  
Opgavelisten   er   gennemgået.   

  
13.   Næste   møde   er   d.   28   oktober   2021   
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