FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Referat fra Generalforsamling den 26/2-2022
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Claus Jacobsen blev valgt som dirigent.
Lene Dursben og Jannike Larsen blev valgt som stemmetæller.
Generalforsamling er varslet rettidiget.
Der er 36 stemmeberettigede medlemmer
1 passiv medlem
3 ikke medlemmer
Der kom desværre en del afbud i sidste øjeblik - sygdom kan vi ikke holde for.
2. Beretning om foreningens virke ved bestyrelses formand
(Vedlagt særskilt)
Siden sidste generalforsamling, har vi mistet 2 medlemmer:
Jørgen Madsen og Jørgen Holm.
Vi holder 1 minuts stilhed. Æret været deres minde.
3. Beretning om avlsaktiviteter i det forgangne år ved avlsledelsens formand
(Se vedlagte præsentation fra dagen)
Omkring kåring i Holland: Der bliver spurgt til grunden omkring valget af at kåre en hoppe
uden for kåringspladsen, når nu bestyrelsen havde sagt nej til hjemmekåring her.
Den omtalte Hoppen var tilmeldt kåringen, men var på dagen ikke i stand til at blive
transporteret. Flere andre heste, som var til kåring, var afhængige af at denne blev kåret.
Hoppen har dansk pas, er renstammet og kunne kåres i FH og kan i følge vores avlsprogram
ikke afvises. Da der ikke vides hvornår vi igen kan komme til Holland, tog kårings
delegationen beslutningen om at køre ind på vejen.
Alle heste der blev stillet til kåring i Holland har fået foretaget DNA
Der var 2 hingste til 1 dags prøven. Prøven blev afholdt af Knabstrupperforeningen.
Samondo Vejleby og Dantes Ballegaard bestod begge med flotte resultater. Tillykke.
Prøven forløb som den skulle, dog var der et problem omkring højden på springene og her
oplevede avlsforeningerne at der bliver hørt på dem således at der blev rettet til.
Højdalgaards Archilles har fået lov til at tappe samtidig med der bedækkes.
Normalt er dette ikke tilladt, (har man først bedækket må der ikke tappes)
Bevillingen er givet af Jørgen Kold og Hans Schaugaard. Begrundelsen er at der er
bevaringsværdig i blodlinjen.
Andre hingsteholdere kan dermed også søge, dog mener vi ikke sandsynligheden er stor for at
opnå tilladelse, da det ifølge SEGES var meget specielt med en sådan dispensation.
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Vi har nogle hingsteholdere der ikke får indberettet bedækninger til SEGES, vi søger derfor
en fælles fremgangsmåde til hvad vi gør ved dette fremadrettet. Forsamlingen foreslår vi at vi
kan pille dem af hingstelisten og/eller låse dem på siden, således at hoppeejer ikke kan åbne
og derved ikke se hvem der er ejer. Hingste ejeren skal selvfølgelig informeres om dette.
Vi retter henvendelse til SEGES igen, omkring vigtigheden af at de får opdateret hingstelisten
i bedre tid. Vi afventer som altid de får det gjort. Til deres forsvar skal sige, at de har været
hårdt spændt for med alle de ændringer omkring konsum. Vi håber derfor det bliver bedre i
fremtiden.
.
4. Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelsesformand
(Se vedlagte præsentation fra dagen)
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer
Camilla gennemgik regnskabet. Et overskud på ca 8000,- kr. Regnskabet blev Godkendt.
Der blev spurgt ind til den manglende godkendelse af regnskab for 2020.
På sidste generalforsamling, beklagede bestyrelsen fejlen og blev pålagt at få det rettet.
Efterfølgende blev fejlen rettet og blev sendt ud til medlemmer.
Regnskabet for 2020 blev ved afstemning godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år
Bestyrelsen foreslår at beholde kontingent som nuværende
Aktive kr. 600,- og passive kr. 400,- vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag - Forslag 1 er ændring af avlsprogrammet:
(Se vedlagte Præsentation fra dagen)
Ud af 36 stemmeberettigede stemte 31 for Vedtaget
8.Oplæg og information til dommer uddannelsen.
(Se vedlagt præsentation fra dagen)
Nogle medlemmer mente det var for nemt at blive dommer. Spørgeskema med 20 spørgsmål
lader til at være i orden, dog afhængig af hvem der laver spørgsmålene. Der findes et skema
som er brugt tidligere. Jytte Hansen lover at sende det til dommerudvalget.
Den praktiske del som dommerføl, menes at være for kort.
Dommerudvalget arbejder videre med de fremkomne forslag.
Foreningen har lige nu omkring 10 dommer.
9. Medlemsmøder: Skal vi fortsat holde dem - diskussion / forslag til anden form.
Medlemmer mener, som bestyrelsen, at den lille deltagelse kan skyldes Corona. Der er forslag
omkring af få foredragsholder ud. Der nævnes bla. historien omkring Frederiksborgen og ikke
mindst lige så vigtig kursus omkring fundament, da vi har en del dårlige benstillinger.
På sidste møde kom der en del gode input omkring hvordan vi får flere avlere og dermed flere
føl.
Der kom en kommentar fra salen om, at det var formandens skyld at der ikke blev avlet mere,
Da der var for stor fokus på ridning. En anden deltager siger dog at vi jo netop skal avle til
dressur, spring, kørsel, track osv. og derfor er stævner en vigtig ting da det er der vi kan vise
vores dyr frem. Formanden oplyser at det gør lidt ondt med sådan en beskyldning, da hun
også mener at have stor fokus på avlen og da også selv er aktiv avler og hingsteholder. Men
det er vigtigt at avle noget vi kan afsætte og vise vores heste frem i sporten, så flere får lyst til
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at købe og igen flere får lyst til at avle.
Det sidst udsendte nyhedsbrev har en beretning fra Holland skrevet af Mirjam Rieker. Da
nogle måske ikke kan læse/forstå engelsk, har Heidi påtaget sig at lave en oversættelse.
Der bliver foreslået at give nye ejer, der køber føl/hest et gratis medlemskab med. Hvem skal
betale dette? Kan det indregnes i købsprisen som ekstra? Vi giver hermed ideen videre og
lader det være op til hver enkelt.
Snakken falder herefter på æresmedlemmer. Dette bliver efterspurgt, da vi jo netop derved får
fremhævet og æret de medlemmer, der gennem årene har haft stor betydning for foreningen.
Der blev sagt at der er en aldersgrænse på 75 år. Dette er undersøgt og der står ikke noget i
vores vedtægter angåenden dette. Der står ordret:
Kaitel 2 §3 stk 6: Bestyrelsen kan udnævne Æresmedlemmer.
Æresmedlemmer har status som aktiv medlem.
Bestyrelsen har drøftet om vi skal udnævne flere æresmedlemmer, da vi i forvejen ikke har for
mange betalende medlemmer, er det noget vi skal overveje for og imod. Vi tager feedback
med tilbage og overvejer hvad vi gør fremadrettet.
10. Fejring af ranglistevinder
Nr. 1 på ranglisten er St.Stenbjergs Elton. Ejer Stine Fogelberg var mødt op og modtog et
underlag, stort tillykke og klapsalve fra forsamlingen.
Stine rettede en stor tak til alle dem der kom og støttede dem på BlueHorse. Mange havde
spurgt til alle de blå folk: Det er gratis PR, så støt endelig mere op.
Der var desværre ikke nok deltagere på spring eller kørsel, da det kræver at der er minimum 4
deltagere på ranglisten i en disiplin.
Der er ændret pointsystemet til ranglisten. Differentiering i klasser og stævnetype gør, at flere
føler det ikke nytter at deltage i ranglisten, det mener udvalget er ærgerligt og vil gerne have
at alle ryttere skal have en chance. Derfor er der ændret på differentieringen 1-2-3 placering,
efterfølgende placeringer samt deltagelse uden placering. Point System ligges på FHF.dk
11. Fejring af Elitedyr. Den seneste registrerede ejer af et Elitedyr vil modtage en hyldest
hvis man er tilmeldt Generalforsamlingen.
Jane Jarshøj blev hyldet for hoppe Zatheme Brentedal EFR 8201 Desværre var der ikke nogen
der var opmærksomme på det (Selv ikke Jane) og derfor måtte Jane nøjes med en anerkende
klapsalme og lovning på at der selvfølgelig kommer en statuette i nær fremtid.
Tasano Toftedal EFRH 729 var endvidere tildelt elitestatus, men ejer Inge Olsen var ikke til
stede.
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
Liza Hasfeldt : modtager genvalg
Gert Thiemke: Modtager genvalg
Jakob Algot: Modtager genvalg
Birgitte Rye: Modtager ikke genvalg
Ole Grill: Træder ud før valgperioden udløber:
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Følgende stillede op og antal stemmer:
Lisa Hasfeldt: 22
Gert Thiemke: 22 - overtager Ole’s post og sidder derfor 1 år inden valg
Jakob Algot: 27
Heidi Jacobsen: 34
Mette Poulsen: 25
Ib Willumsen: 20
Valg af Suppleanter:
Ib Willumsen: 27
Barbera Pedersen: 30
Pernille Thiemke: 8
13. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering
Konstituering : Formand Liza L. Hasfeldt
Næstformand Jakob Algot
Kasserer: Camilla Grenholt
Sekretær: Heidi Jacobsen
Medlem: Jane Jarshøj
Medlem: Gert Thiemke (overtager Ole´s post for 1 år)
Medlem: Mette Poulsen
1. Suppleant: Barbera Pedersen
2. Suppleant: Ib Willumsen
14. Evt.
Vi skal have nedsat de nye udvalg. Vi ser helst at der er flere medlemmer på de poster. Lige
nu er det næsten kun bestyrelsen. Alle udvalg er beskrevet på (FHF.dk - bestyrelse og udvalg)
i hver deres arbejdsbeskrivelse, så man kan se hvad der arbejdes med.
Send en mail på fhf@fhf.dk inden d.17/3 hvis du ønsker at deltage.
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