FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN
Bestyrelsesmøde den 17-3-2022 på Dalumgård Rideklub kl. 17
Dalumgård´s Alle 35F 5250 Odense Sv
Deltagere:
Formand :
Liza Hasfeldt
Næstformand : Jakob Algot
Kasserer :
Camilla Grenholt
Sekretær :
Heidi Jacobsen
Medlem :
Jane Jarshøj
Medlem :
Gert Thiemke
Medlem :
Mette Poulsen
Suppleant:
Barbara Pedersen
Suppleant.
Ib Willumsen

Agenda:
1. Valg af dirigent - Jakob
2. Kommentarer til dagsorden - Ingen
3. Økonomi
Camilla fortæller kort at regnskabet nu er flyttet fra gammelt regnskabsprogram til det
nye. Det gamle regnskaber gemmes selvfølgelig i de lovpligtige 5 år,
Camilla fortæller også at vi nu har 146 medlemmer, 113 er aktive, 9 æresmedlemmer og
resten 24 er passive.
Hvor ville det være skønt hvis bare halvdelen af følgerne på facebook ville være medlem.
Måske alle medlemmer vil hjælpe med at opfordre andre til at melde sig ind, evt. blot som
passive til at starte med. Alle bidrag tæller og støtter op om bevarelsen af
Frederiksborghesten.
4. Nyt fra Udvalg
Der blev på generalforsamlingen spurgt til, hvorfor der ikke var flere præmier til kåringen.
Der var masser til championat og det kunne ønskes til kåring også. Flere sponsorer ønsker
at sponsere en specifik rideklasse til championatet og vi vil arbejde mere på at der også
bliver nogle som vil støtte kåringsklasserne.
Det er et stort arbejde at samle sponser gaver ind, så skal det kunne lade sig gøre, er vi
nødt til at få hjælpere ind over.
Vi opfordrer derfor til at give lyd hvis der er nogen der kunne tænkes at støtte op omkring
dette. Vi arbejder også på at gøre vores sponsorer mere synlige, så også de føler der er
noget PR i det for dem.
5. Orienteringssager
Nyt fra Rheinland: Det tyske fødevarestyrelse har igen afvist Rheinlands version af vores
avlsprogram. De har dog denne gang sendt en masse som de mener skal rettes. Alt dette
er selvfølgelig på tysk og ikke lige sådan at gennemskue. Arbejdet med at få det oversat
og behandlet går nu i gang, men det vil tage tid. Vi har meddelt Rheinland at de ikke kan
forvente en godkendelse fra dag til dag, men at det vil tage mindst 1-2 måneder.
6. Sager til behandling
Frederiksborghesten på Internettet - fhf.dk

Der er ikke kommet noget ind.
7. Nye arbejdsgrupper og forretningsorden 2022
Forretningsorden er gennemgået og forbliver som den er.
Udvalg:
Avlsledelse: Formand Jane Jarshøj
Heidi Jacobsen
Jens Ole Riis
Birgitte Rye
PR: Formand

Jakob Algot
Barbara Pedersen
Niels T Ingersen
Laura Algot

Dommerudvalg: Formand Gert Thiemke
Jane Jarshøj
Jakob Algot
Championats: Formand Camilla Grenholt
Rikke Gedsø
Barbara Pedersen
Simone R. Holten
Laura Hesselholt

Aktivitets: Formand Mette Poulsen
Ib Villumsen
Louise Tversted
Camilla Grenholt

Teknisk: Formand Gert Thiemke
Jane Jarshøj
Birgitte Rye

8. Dyrskuer: Hvem er race / show
Herning Dyrskue
Race: Ib Willumsen
Fynske Dyrskue:
Race: Benny Hansen
Roskilde Dyrskue:
Race:Tina Poulsen

Show: Tine Kjær
Show: (forventes ikke på Fyn)
Show: Mette Poulsen

9. Æresmedlemmer
Efter generalforsamlingen, hvor dette blev taget op, har vi snakket om at lave nogle
kriterier for, hvad der skal være adgangsgivende for at blive æresmedlem, således at vi
ikke får for mange. Vi arbejder videre med dette.
11. Evt.
Der er kommet et forslag fra Janni Larsen om et bedømmelseskursus som hun gerne vil
lægge faciliteter til.
Vi takker gerne ja til tilbuddet og arbejder videre med planer om tidspunkt og hvordan
det skal foregå. Det bliver dog først efter kåringer, dyrskuer og hingstekåring.
Er der nogen derude der vil lave en foreningsdag, mødes og køre/ride en tur i fællesskab,
et lille klubstævne, eller bare mødes og spise gulerødder sammen med hestene, vil vi
gerne opfordre til at gøre det - Det styrker sammenholdet.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 12/5-2022.

Frederiksborghesten på Internettet - fhf.dk

