
 FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 

 Referat Generalforsamling 25-2-2023 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

 Dirigent – Claus Jakobsen  Stemmetæller – Marie Hansen, Tina Jensen 
 Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 Mindeord om æresmedlem Bent Jensen ved Tina Jensen - et minuts stilhed. 

 2. Beretning om forenings virke ved bestyrelsens formand 

 Formandens beretning ved Liza Hasfeldt. 
 Spørgsmål til beretningen: Spørgsmål om avlsprogrammet i Rhinland, salen ønsker indsigt i 
 det tyske program. Avlsprogrammet på tysk/Rhinland ligger på deres website, vi laver et link 
 fra FHF.dk. Ændringer, der vedtages på dansk generalforsamling i avlsprogrammet, skal 
 selvfølgelig også løbende ændres i det tyske. 
 Benny fortsætter som racerepræsentant til Fyns dyrskue 
 Spørgsmål til hvilken labels vi selv kan printe til vores kåringer – gælder det også i forhold til 
 føl. Føl får ikke labels i pas som det er nu registreres det blot i Hestedata, vi vil undersøge 
 med SEGES om det er muligt. 
 Beretning godkendt 

 3. Beretning om avlsaktiviteter i det forgangne år ved avlsledelsens formand 

 Beretning fra avlsudvalget ved Jane Jarshøj 
 Spørgsmål til avlsudvalg: 
 Der er 106 bedækninger i alt, kun 81 i forbundet. 
 Forhåbentlig er de 25 udenfor forbundet hopper, der senere kommer til kåring. 
 Der stilles spørgsmål til om vi kan forhindre Rheinland i at registrere Frederiksborg, det har vi 
 tidligere undersøgt med SEGES og det kan vi ikke. Vi kan forlange de følger vores regler og 
 det virker til at samarbejdet fungerer. Hvis der skal gøres mere i forhold til Rheinland skal der 
 nedsættes en arbejdsgruppe, bestyrelsen følger udviklingen tæt for at vurdere nødvendigheden 
 af at gøre mere. 
 Beretning godkendt 

 4. Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelsesformand 

 Fremtidsplaner fremlagt af Liza Hasfeldt. 
 Vores vision er fortsat at: Frederiksborghesten skal være den foretrukne hest for fritids ryttere 
 -og kørefolk i Danmark. Vi arbejder på at få flere føl og ikke mindst bedre priser på vores føl, 
 alt er blevet dyrt, hvilket påvirker priserne, Der er pt. godt salg i voksne heste og stor 
 efterspørgsel på Frederiksborgheste. 
 Planer for det kommende år. 

 Udvalg: 

 Avlsudvalg – kåringer i det kommende år. Vi har været i Holland 2 år i træk for at fremme 
 udviklingen, så derfor tager vi som udgangspunkt ikke til Holland i år. Vi har rakt ud til Norge 
 for at høre om der er heste nok til kåring, det lader ikke til at være tilfældet endnu. Vi følger 
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 op på muligheder både i Sverige og Norge. Opfordring fra bestyrelsen: Sælger man hest til 
 Norge, så giv besked til bestyrelsen og få køber til at melde sig ind på den Norske Facebook 
 gruppe ud over den Danske. 
 Forslag fra salen: giv evt. ny køber et års gratis medlemskab af FHF, når man køber en 
 Frederiksborghest – man fastholder nemmere køber i foreningen. Er det forskelsbehandling? 
 Vi tager debatten med til medlemsmøder senere på året. 
 I forhold til kåring i Norden, så har vi samarbejde med Nordgen, så der derigennem måske 
 kan være muligheder for samarbejde om kåring. 

 Pr udvalg – ikke så meget nyt. Man søger selvfølgelig løbende sponsorer. Opfordring til 
 medlemmer, hjælp gerne med. Ønske fra salen om opdatering af vores hingste plakater med 
 de nye hingste. Forslag om tv-skærme med digitale slideshow. Forslag om QR-kode på 
 plakaterne. 

 Aktivitetsudvalg – Vi arbejder allerede nu på dyrskuer, show, Esrum kloster, arrangement i 
 Tyskland og medlemsmøde. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med ønsker til 
 emner på medlemsmøde. Der er en gruppe på fire medlemmer, der arbejder på at deltage i 
 Tyskland i 2024. Der er øget krav om vaccine og dyrlægetilsyn, hvis man vil deltage i 
 Tyskland med sin hest. 
 Webside har en ny side med link til forhandler, der sælger tøj med FHF-logo. 

 Championats udvalg – det kræver nytænkning pga. lav deltagelse på især Sjælland. Enten et 
 samlet championat eller flere ryttere, der deltager især på Sjælland. Vi bliver nødt til at 
 arbejde på vellykkede championater. Vi skal huske, de unge ryttere, der deltager til disse 
 arrangementer er købere til vores avl og fremtidens avlere. Ryttere og avler er afhængige af 
 hinanden. 
 Salen udtrykker ønske om at afholdelsen af kåringer og championat ikke overlapper. Der kan 
 være en udfordring i både at udstille og kåre sin hest samtidig. Vi forsøger så vidt muligt at 
 starte championat efter kåring, men ved mange ryttere er det ikke muligt. 

 Teknisk udvalg – intet nyt, der er møde om 1 dagsprøven. 
 Hvad er vores forventninger til vores hingste, når de er til materiale prøver, salen mener, der 
 mangler retningslinjer, kravene svinger alt efter, hvor prøven bliver afholdt. Niveau, hvad skal 
 hingsten kunne, et fastlagt niveau giver bedre og mere ensartet bedømmelses grundlag både 
 for 1 dags test og 30 dags materialeprøve. En arbejdsgruppe med Mette S. Pedersen vil 
 udarbejde et forslag til krav. Kan man Evt. afholde materialeprøve sammen med championat? 

 Dommerudvalg – der er arbejdet på en dommeruddannelse, men bestyrelsen ønsker ikke at stå 
 for dommeruddannelsen, men at det nærmere skal være Seges, der skal stå for uddannelsen 
 sammen med andre specialforbund. 
 De to dommerføl, der har været føl i mange år, er blevet færdige dommere. De er uddannet 
 efter reglerne. Vi ønsker gerne flere dommere. En del dommere er jo selv avlere og er 
 inhabile, når egen avl skal dømmes, derfor er det til tider svært at finde dommere. 
 Salen har ønske om bedømmelses kurser. 

 Problemer med Seges, glemmer man brugernavn så kontakt Camilla/kasserer 

 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer 

 Regnskab fremlagt af Camilla Grenholt 
 Budget for 2023 fremlagt af Camilla Grenholt 
 154 medlemmer heraf 131 er aktive. 
 Tina Jensen bestiller ærespræmier til Roskilde dyrskue 
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 Regnskab og Budget er godkendt. 

 6. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år 

 Kontingent fastholdes til 600,- kr. for aktive og 400,- kr. for passivt medlemskab. 

 7. Behandling af indkomne forslag - Forslag 1-4 er ændring af avlsprogrammet, forslag 5-6 er 
 ændring af vedtægter: 

 a) Forslag 1-2 - Anita Hansen 

 1) Varmblodsheste og fuldblod skal, evt. kun midlertidig, tages af listen for lovlige 
 racer til indkrydsning, grundet arvelige sygdomme. 

 Modargument: Salen vægter selvbestemmelse for avler højt, det er et drastisk tiltag. 

 9 for - 41 imod: Ikke vedtaget 

 2) Man skal stille krav til indkrydsningsdyr. Krav til kåring/karakterkrav og 
 afprøvning, så de sidestilles med FHF’s krav til vores egne avlsdyr, ifald 
 indkrydsningsdyrets forbund ikke har tilsvarende krav om kåring/karakterer (f.eks. 
 fuldblod), skal man søge avlsudvalget om tilladelse. 

 Modargument: Salen vægter selvbestemmelse for avler højt 

 Begge forslag skal gælde fremadrettet, hvis de vedtages. 

 7 for - 43 imod: Ikke vedtaget 

 b) Forslag 3 - Bestyrelsen/Avlsudvalget 

 Forslaget går ud på, at man skal søge avlsudvalget om tilladelse til indkrydsning lige 
 meget hvad, og avlsudvalget kan fra år til år begrænse tilladelserne til brug af 
 fremmed blod. 

 Modargument: Salen vægter selvbestemmelse for avler højt, magten bliver lagt meget 
 hos avlsudvalget, krydsningsdyrerne bliver under alle omstændigheder lavet. 

 8 for - 42 imod: Ikke vedtaget 

 c) Forslag 4 – Championats udvalget 

 Forslaget går ud på, at heste der opnår R markering skal være kåret eller kåres 
 indenfor samme kalenderår, som R markeringen opnås.(Hvis R markering opnås før 
 kåring). 

 Hingste gives dispensation i henhold til §11 

 Denne regel er for at få rene linjer omkring R markering 

 Stemmes der imod, kan en ukåret hest får R markering til evigt eje (klistermærke i 
 passet fra FHF), og det vil blive skrevet ind i stambogsnr i Seges, det øjeblik hesten 
 bliver kåret – uanset tidshorisont. 

 26 for - 24 imod: Vedtaget 

 d) Forslag 5 - Janni Larsen - Vedtægtsændring* 
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 Janni mener at underskrift antallet til at give et mistillidsvotum til bestyrelsen eller 
 udvalg er for lille, derfor forslag om at ændre fra 20% til 50%. 

 Modargument: det kan være rigtigt svært at skaffe underskrift fra 50% af foreningens 
 medlemmer, da medlemslisten ikke er offentlig pga. persondataloven. 

 23 for - 26 imod: Ikke vedtaget 

 e) Forslag 6 - Mirjam Riecker og Holland - Vedtægtsændring* 

 Liza Hasfeldt fremlægger, 

 De udenlandske medlemmer foreslår at man åbner op for brevstemning/give fuldmagt 
 for aktive medlemmer bosat udenfor Danmark. 

 Modargument: det er forskelsbehandling i forhold til de danske medlemmer. 
 Bornholm ligger jo også langt væk. Så skal det være ens for alle. Dvs. enten må alle 
 brevstemme eller ingen må brevstemme. §3 i vores vedtægter siger vi ikke må forskel 
 behandle. Samtidig er der bekymring i forhold til oversættelse og forståelse af 
 afstemnings emner, samt ved fremmøde er man en del af diskussion omkring 
 afstemnings emner. 

 5 for – 43 imod: ikke vedtaget 

 *bemærk Vedtægtsændring forudsætter, at 1/3 del af foreningens samlede stemmeberettigede 
 medlemmer er fremmødt, og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

 8. Oplæg til debat - Hjemmekåring 

 Der har været forespørgsler på hjemmekåringer. Hvad vil vi i foreningen? 

 Bestyrelsen mener, det udhuler vores normale kårings arrangementer, da vi i forvejen ikke ser 
 de helt store hold til kåringerne. Det koster i forhold til det sociale samvær i foreningen, og 
 det er vigtigt at se kåringshestene samlet, det giver meget at se hold samlet. Det koster 
 ressourcer vi ikke har. Så bestyrelsen opfordrer til at støtte op om vores almindelige kåringer. 

 En syg hest med dyrlæge erklæring er selvfølgelig en undtagelse.. 

 Forslag fra salen: En evt. hjemmekåring skulle evt. give en ‘ringere’ kåring f.eks. uden 
 bevægelses karakter. 

 Vi tager debatten med igen til medlemsmøder senere på året. 

 9. Fagligt indlæg: CEM ved hestedyrlæge Nina Schmidt. 

 CEM = livmoderbetændelse 
 CEM er smitsom ved naturlig bedækning. 
 Oplæg fra Nina Schmidt vedhæftes 
 Stort tak til Nina for oplægget. 

 10. OK fortæller om sponsorat 

 Christina giver kort foredrag om brug af OK, hun bliver og hjælper med kort og 
 App efter generalforsamlingen. 
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 11.  Fejring af rangliste vinder 

 Vinder dressur: Julie Sørensen, Penelopeia Krogvænget. Stort tillykke. 

 12. Fejring af Elite Dyr optaget 2022. (Ingen optaget 2022) 
 (Den seneste registrerede ejer af et Elite Dyr vil modtage en hyldest hvis man er tilmeldt Generalforsamlingen) 

 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 På valg: 
 Jane Jarshøj - Modtager genvalg 
 Camilla Grenholt - Modtager genvalg 
 Gert Thiemke - Modtager genvalg 
 Der skal vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem 

 Der er ingen modkandidater til Jane, Camilla og Gert. Ib Villumsen melder sig som nyt 
 bestyrelsesmedlem og vælges uden modkandidater. 

 Der skal vælges 2 suppleanter: 
 Barbara Pedersen - Modtager genvalg og vælges uden modkandidater. 
 Ib Villumsen - Modtager ikke genvalg, da han er valgt ind i bestyrelsen 
 Christina Grabowski Outzen melder sig som ny suppleant og vælges uden modkandidater 

 14. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering 

 Formand: Liza Hasfeldt 
 Næstformand: Jacob Algot 
 Sekretær: Ib Villumsen 
 Kasserer: Camilla Grenholt 
 Alm. Medlem: Mette Poulsen 
 Alm. Medlem: Jane Jarshøj 
 Alm. Medlem: Gert Thiemke 

 1.  Suppl.: Barbara Pedersen 
 2.  Suppl.: Christina Grabowski Outzen 

 15. Evt. 

 Meld jer gerne til udvalg. 
 Dagens præsentation bliver sendt med ud samt oplægget om Cem  . 
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