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 Dagsorden til Generalforsamlingen 2019 
 
  
1. Indvielse af den nye fane 

Preben Kosiara Fra Danmarks samfundet var inviteret. Niels I slog 
1. søm i for Dronningen. Niels Bech slog 2. søm i for fædrelandet 
Preben Kosiara slog det 3. og sidste søm i for foreningen. 
 

A. Kort præsentation af alle fremmødte 
 

2. Valg af dirigent og to stemmetællere.  
Bettina Kaastrup Valgt til dirigent 
Lene Og Anja Valgt som stemmetællere 
 

3. Beretning om foreningens virke ved bestyrelsesformand.   
Niels Ingersen informere.  
Formand beretning bliver lagt på hjemmesiden. 
Niels B Spørg indtil en koordinator for hver landsdel, Reno svarer at 
det er der ikke, der prøves at få med fra hver landsdel i udvalgene 
Anita Hansen synes overordnet at der er gjort et stort stykke arbejde.  
Susan spørg om Jyderne kan udstille på Roskilde dyrskue, Niels I 
svare at det ikke kan lade sig gøre. 
Jimmy spørg indtil hvorfor at den hingst i Holland har fået disp. Og 
hvorfor man ikke kan lave hingstefremstilling samtidig med 
hoppekåringen.  Det bliver taget til efterretning 
Hans Jørgen spørg indtil ansøgning af kåring i udlandet. Reno svare 
at der skal sendes indtil SEGES omkring dette, og forklare hvorfor 
kåring i Holland er aflyst. 
Yvette spørg om hingsten fra Holland har avlsgodkendelse. Reno 
svare at fordi arrangementet i Holland er aflyst, har bestyrelsen valgt 
at give en disp. For 2019  
Niels B. siger at vi jo sagtens kan bedømme de heste i Holland der 
ikke er berettiget, dette kommer bare ikke i stambogen. 
Beretningen  
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4. Beretning om avlsaktiviteter herunder udarbejdelse af nye 
kåringsregler i det forgangne år ved avlsledelsens formand. 
Reno informere  
Mette S. Spørg hvorfor man kun snakker indavl i 3. led. Reno svare 
at det ikke er en lukket stambog, grunden til at de kun er i 3 led. Er 
det nemmeste for ”brugerne” derfor er det valgt.  
Niels B. Husk på kvaliteten og ikke kun tænk på indavl 
Yvette spørg indtil de nye kåringsregler. 
Iris Mener heller ikke vi kun skal bruge 3.led gerne mere 
Karita siger at det må være op til den enkelte hoppe ejer at tjekke ren 
indavl og hvad man vil have med af ”skavanker” 
Reno fortæller lidt om de nye kåringsregler/avlsprogram, som vil 
blive lagt på hjemmesiden, når det er færdig behandlet 
Yvette spørg om paragraf 10 om der kun står hopper, der skal stå 
Frederiksborg hesten 
Niels V. spørg indtil sin hoppe han har ansøgt elitestatus, men ikke 
fået svar, det laves der om på. 
Iris spørg indtil knabstrubber hvorfor de ikke er med, Reno svarer at 
det er for at ikke tage ”Knabstrubbernes heste” 
Iris spørg hvis man har en hingst med f.eks. dårlig hov som følge af 
skade f.eks. på fold. Reno svare at vi stadig skal selektere efter vores 
kåringsreglement 
Bjarne præciseret grønt pas/rødt pas. Og spørg om man ikke kan 
gøre folk opmærksom på om hesten må stilles til dyrskue 
Bjarne spørg indtil hvordan man kan se forskel på passene ifb med 
ren avl hest og ind krydsnings hest. Reno svare at der ikke er forskel 
Tine fortæller at når man tilmelder sig landskuet kan man ikke selv 
bestemme hvilket avlsforbund hesten tilmeldes, det er via 
registrerings nr. 
Iris forstår ikke hvorfor man ikke kan diskutere kåringsreglerne på 
generalforsamlingen, hvor skal man så diskuterer det? Reno svarer 
at de kåringsregler der er nu, gælder i 2019. og forslag kan først 
indsendes til generalforsamlingen 2020. 
Bettina fortæller om medlemsmøde i nov. 2020 hvor der er mulighed 
for diskution 
Ninasiger at der skulle have været startet med at fortælle der ikke 
kan laves om på kåringsreglerne 
 
                                    Frokost 
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Nana fra Jens Dall viste os en flot film. 
 

5. Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelsesformand. 
Niels Informere hvilke intuitioner der er for 2019 
Hans jørgen retter det hedder hingste fremstilling og ikke unghingste 
fremstilling 
Niels V roser de udsendte nyhedsbreve 
  
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer, samt 

fremlæggelse af Budget 2019  
Bettina fremlægger 
Jacob spørg indtil hvorfor der er overskud på 
stationsafprøvningen, Reno og Bettina forklare at vi hvert 
år har en udgift på stationsafprøvningen uanset om vi stiller 
hingste eller ej 
Mette S. Spørg om en dags prøven er inde under Seges. 
Bettina svare at den er med under stationsafprøvning, 
måske den skal for sig selv 
Bjarne spørg indtil gamle aktiver. Bettina svare at det er sat 
til 0  
Regnskab og budget godkendt 

 
7. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år.  

        Uændret  
        500 kr aktiv 
        300 kr Passiv 

8. Behandling af indkomne forslag. 
 

A. Forslag om at sidestille en dags materialeprøven med 30 
dags test under elitestatus. 
Er med i de nye kåringsregler, derved godkendt 

B. Forslag om nedsættelse af udvalg til hoppe og hingste 
brugs afprøvning 
Godkendt, bestyrelsen bakker op, der sættes et udvalg 

C. Forslag om fjernelse af materialeprøve mens der arbejdes 
videre med ny materialeprøve 
Reno fortæller at han ikke vil kunne stemme for at afskaffe 
brugsprøve og fortæller at EU bestemmer hvor 
moderforbundet er, hvis vi fjerner brugsprøven, kan 
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Rheinland overtage. Fortæller at temperamentet er vigtigt 
at få tjekket. 
Bjarne spørg indtil om det overhovedet kan lade sig gøre. 
Det kan det sagtens.  
Hans Jørgen husker os på at vi er en avlsforening 
Jacob siger det handler og vores egen selvrespekt, feks 
frieseren meget stift. Det giver respekt. Det er muligt at 
lave alle størrelser. 
Lene synes det er ærgerligt at vi skal rette ind for 
Rheinland 
Liza L. tyskerne er meget velkommen de kan meldes ind 
og få en stemme 
Niels I spørg om punktet skal til afstemning. 
Niels V vi avler Frederiksborg heste de skal kunne bevise 
at de kan bruges 
Bettina husker os på at det er den alsidige hest 

  Niels B. fortæller at han kan huske at der ikke var 
brugsprøve, og at vi er kommet langt og skal holde fast i brugsprøven. 
  Jacob fortæller at Frederiksborg hesten har tilpasset sig 
igennem årene, fortæller at vi selv bestemmer, han vil gerne lave 
ridehest 

  Reno fortæller at hvis hestene i Tyskland er 
indstillings berettiget er de velkomne. Tilbage i tiden var 
Frederiksborg hesten ædel og højstillet og ikke barok, det kom 
senere. Han kan heller ikke      forstå at når der så er en lille 
barok hingst. Hvorfor er der så ikke nogen klassiske der bruger 
den. 
Forslaget trækkes tilbage 

D. Forslag om anerkendelse af Rheinland dyr 
Anita spørg om det er muligt at tage hestene med ind i 
forbundet. Reno svare at det kan man godt, men de er ikke 
kåret efter vores regler, og det er uforsvarligt. 
Vita at alle fremstillings berettigt er meget velkommen til 
vores kåringer eller til kåring i udlandet 
Bettina fremhæver at dem der kommer på en kårings 
plads støtter op omkring kåringsregler 
Hans jørgen fortæller at han var med til at lave bevaring 
programmet, der er ikke brug for alle de klassiske 
hingste.  
Liza L. Hvis man vil ind med hingste så må man følge 
vores regler 
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Mette S alle hingste i rheinland er ikke kåret.  Vi bøvler 
med Rheinland i 2. generation 
Reno fortæller at Tania har skrevet til Rheinland at vi 
gerne ville bedømme deres heste med vores dommer, men 
de var ikke interesseret. Der er 2 hingste Pilo og valentin 
kan sagtens kåres og få kåret afkom efter sig. 
Jacob opfordre Iris til at bruge kræfter på at få dem syd 
for grænsen til at komme op så vi kan få dem i vores 
stambog.  
Forslaget trækkes tilbage 

E. Forslag om gennemførsel af kåring i udlandet 
Bettina fortæller der er søgt om kåring i udlandet. 
Niels I fortæller at vi ser positivt på kåring i udlandet 
Reno fortæller at der har været mange faktorer omkring 
aflysning af kåring i Holland, det er Holland der aflyser. 
Jacob spørg om det kan lade sig gøre at der kommer 
kåring i udlandet og en talsmand for hvert land 
Forslaget trækkes tilbage da bestyrelsen er igang 

 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  Der skal vælges samlet fire medlemmer til bestyrelsen tre for to år 

samt en for et år, to suppleanter. 
 
På valg er  
     - Vita Lavrens Modtager ikke genvalg   
     - Bettina Kaastrup 

 - Claus Svendsen 
 - Ib Villumsen 

     - 2 suppleanter 
 

 
                          Kaffe og Kage  

 
10. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering. 

Formand: Niels Ingersen 
Næstformand: Reno Olesen 
Kasserer: Bettina Kaastrup 
Sekretær: Stine Fogelberg 
 Ole Grill Andersen 
 Jane Jarshøj 
 Ib Villumsen 
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1. suppl Gert Thiemke 
2. Suppl Claus Svendsen 
 
  

 
  
11. Evt. samt trækning af lotteri. 
Udnævnelse til æresmedlem Jens Ole Riis 
Liza L. takker for velvillighed ved Roskilde  show 
Helle fortæller om et projekt ved en pd h i Østrig 
Hans Jørgen spørg indtil om genpuljerne bliver helt lukket, Bettina 
svarer at der på hjemmesiden står at indtil videre er der lukket. 
Mette M spørg indtil om der gives adgang til finaleskue via lokale 
dyrksuer, Vita og Bettina svare at det er baseret på kårings afd. 
Tine spørg indtil showdeltager til landskuet må gerne kontakte 
hende. 
Stine fortæller om rangliste 
Janni fortæller om oplevelser ifb med afslutning af 30 dagstesten. 
Hun opfordre til evt hjemmetræning og prøve over en weekend 
 
 

 


