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              Bestyrelsesmøde fredag den 20.03.2020. kl.16.30 på Skype. 

 
Deltagere : 

 

Formand           Liza Lindhardt Hasfeldt 

Næstformand   Gert Erling Thiemke 

Sekretær           Birgitte Rye 

Medlem            Jane Jarshøj 

Medlem            Ole Grill Andersen 

Medlem            Ib Villumsen 

Medlem            Jakob Algot 

Suppleant         Mette Poulsen ( 1 suppleant ) 

 

Dagsorden : 

 

1. Valg af dirigent : 

Liza blev valgt. 

 

2. Bemærkninger til dagsorden : 

Der ønskes tilføjet to ekstra punkter til dagsordenen . Dommere og Sekretær. 

 

3. Information fra formanden : 

Det er mit første bestyrelsesmøde som formand og først og fremmest er jeg meget beæret over den 

tillid der er vist mig, i forhold til posten som formand. Jeg vil gøre mit ypperste for at leve op til 

opgaven og en af mine vigtigste prioriteter er, at sikre en åben og ærlig bestyrelse, og det gode 

fællesskab i foreningen. Vi er en lille forening med en fælles kærlighed til vores skønne heste og vi 

skal gøre alt hvad vi kan, for at værne om fællesskabet. Jeg har glædet mig til vores første møde og er 

naturligvis ked af, at vi ikke kan holde et fysisk møde, men omstændighederne omkring COVID-19 

taget i betragtning, ser vi os nødsaget til, at holde mødet over skype med de begrænsninger som må 

være. Jeg havde en drøm om, at vi skulle tale strategi og fremtidsplaner på mødet, men i respekt for de 

opgaver som er mere presserende, så vil jeg prioritere at vi udskyder det til næste møde, og kun 

behandler de absolut nødvendige opgaver i dag. ( tekst fremsendt fra Liza ) 

 

4. Økonomi / kasserer posten : 

Camilla Grenholt Mihalinec har tilbudt at påtage sig kasserer posten. Camilla bor i Ikast og er daglig 

bogholder i et firma i Ikast.. Hun er også for et lille år siden blevet ejer af en Frederiksborg . Vi byder 

Camilla velkommen som kasserer, hun godt vil påtage sig nr.2 suppleant posten, så hun kan deltage til 

vores fremstidige møder. 

Opgaver til kasseren :  Budget 2020, gennemgang af medlemsliste, styr på hestedata / SEGES i samråd 

med sekretæren. 

 

5. Orienteringssager/ arbejdsfordeling  jf. forretningsorden. 

Tilpasning / ændringsforslag til forretningsordenen : 

Side 1,under punktet møder :  

Der tilføjes til denne tekst, at : Suppleanter ses gerne at deltage på alle bestyrelsesmøder i det omfang 

det er muligt, dog uden stemmeret. 

Side 2, under punktet møder/ dagsorden : 

Der tilføjes et punkt til dagsorden ved ordinære møder : Nyt fra sekretæren. 

Punktet ”seneste rygter” ønsker bestyrelsen at få fjernet fra dagsordenen. 

Side 2, under punktet afstemninger: 
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Tilføjes ” ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Side 2, under punktet referat tilføjes: 

Arbejdsopgaver, formandens overordnede område, sekretærens overordnede område og kasserens 

overordnede område. 

Side 3, under punktet honorar: 

Liza ønsker ikke honorar, derfor ændres det fra, at formanden automatisk får honorar til, at der kan 

søges om det. 

 

Avls Udvalg :               Jane Jarshøj ( Formand ) 

                                     Jytte Hansen 

                                     Jens Ole Riis 

                                     Birgitte Rye 

 

Teknisk Udvalg :         Birgitte Rye ( Formand ) 

                                     Gert Thiemke 

                                     Jane Jarshøj 

 

Dommer Udvalg :       Gert Thiemke (Formand ) 

                                     Jakob Algot 

                                     Jytte Hansen 

 

Aktivitets Udvalg :       Ib Villumsen ( Formand Vest/ Fyn ) 

                                     Jakob Algot  ( Formand Øst ) 

                                     Ole Andersen 

                                     Mette Poulsen 

 

Championats Udvalg : Liza Hasfeldt ( Formand ) 

                                     Bettina Kaastrup 

                                     Stine Schkliaroff 

                                     Anja Hjort Sørensen 

 

PR Udvalg :                 Ole Andersen  ( Formand ) 

                                     Niels Ingersen 

                                     Liza Hasfeldt 

                                     Karina Kærholt 

 

6. Evaluering af generalforsamling, punkter til behandling : 

Der skal være gratis forplejning til generalforsamlingen for medlemmer, ikke medlemmer skal betale 

et beløb. Lokation Kullerup Forsamlingshus er ok, pris er ok. 

Punkter fra generalforsamlingen er følgende : 

Tilretning af vedtægter ( sekretæren ) 

Samarbejde med DV ( Jakob og Liza tager en snak med DV om hvad der kunne være interessant at 

gøre sammen, vi vil gerne have gang i noget PR ) 

Kåring i udlandet  ( Teknisk udvalg ) Undersøge regler/ Fødevarestyrelsen.. 

 

7. Kommende arrangementer/ kåringer : 

Roskilde Dyrskue 

Odense Dyrskue 

Landsskuet 

( Dommer Udvalget får styr på dommere/dommerhold til disse skuer ) 

 

Hoppekåring / Championat Vest  ( Forespørgsel priser vedr. Ikast Ib / Birgitte ) 

Hoppekåring / Championat Øst   ( Forespørgsel priser vedr. Algestrup Jakob / Liza ) 

(Aktivitets Udvalget skal varetage opgaverne ved disse ) 

 

Medlemsmøde Vest ( i forbindelse med kåring i august 2020 ) 

Medlemsmøde Øst ( november 2020 ) 

 

8. IT / hjemmeside : 

Anja Hjort er hovedansvarlig for hjemmesiden og håndterer udvikling og vedligeholdelse. Rettelser 
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sendes til web@fhf.dk , bestyrelsen er enig. 

Vi ønsker at få regler for kåring skrevet ind på fhf.dk til glæde for nye medlemmer. Sendes til Liza  

som gennemgår og sender videre til web@fhf.dk 

 

9. Seneste Rygter. 

Ingen rygter til håndtering. 

Vi vil ikke kommentere på FB Gruppen, alle medlemmer kan kontakte bestyrelsen via fhf@fhf.dk 

Der skal arbejdes på at synliggøre dette budskab på FB Gruppen. 

 

10. Evt.  

Stationsafprøvning, Jane har talt med Jørgen Finnerup ( SEGES ) 

Mødet med Native Horse Network i Århus er aflyst grundet COVID-19, der afventes yderligere info. 

Trailer står hos Liza indtil videre. 

Vi skal tænke foreningstilgang, alle udvalg skal i gang med deres opgaver. 

 

11. Næste møde- tid og sted. 

Den 29 april 2020, kl.17.00, sted ikke planlagt endnu. 

 

 

Ref. B.Rye 

Sekretær 
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