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• Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

Dirrigent: Bettina Kaastrup. Stemmetæller: Liza Larsen, Lene Dursben, Susanne Kristensen 

• Beretning om forenings virke ved bestyrelseformand. 

 Der blev holdt et minuts stilhed til ære for Kaj Aage Larsen. 

Niels I. informere om årets gang. 

Lene D. Spørg indtil hvordan traileren er registeret, der svares at den står i foreningens navn 

• Beretning om avlsaktiviteter i det forgangne år ved avlsledelsens formand 

Reno informere 

Birgitte spørg indtil om der går økonomi til foreningen i HI programmet. Reno svarer at det har 

foreningen ikke noget med at gøre. Men at hingsten ikke "bare" må bedække, dette skal godkendes 

af avlsudvalget. 

Anita spørg indtil om hoppestamme info kan lægges online, dette undersøges. Anita forslår at 

SEGES kontaktes om det var muligt at tappe hingstene, så dem der bor langt væk kan være med. 

Dette tages under evt.  

• Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelseformand 

Niels informere. Liza larsen. meddeler at hun har fold ud til tour de france, der arbejdes videre med 

banner osv. Jens Dall Meddeler 19 marts er han med i et program om HC Andersen.  

• Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer 

Bettina fremlægger regnsskabet 

Bjarne spørg indtil traileren, den er sat som aktiv.Bettina forklare hvorfar tingene står til askrevet, 

så at alle kan se hvilke ting foreningen har, klistermærker, rossetter osv.. 

Lis Hansen spørg indtil udgifter i bamken, Bettina svarer at vi betaler engangs beløb, for at have 

pengene stående. 

Susanne spørg indtil hvad SEGES udgifter er, Bettina svarer.  bettina opfordre at man selv følger 

op, på om man har adgang til hestedata.  

Regnskab godkendes 

Bettina fremlægger budget 2020 

• Fastsættelse af kontigent for næstkommende år 

  

• Behandling af indkomne forslag 

• Forslag 1 indsendt af Bestyrelsen 

 Forslaget er vedtaget 

• Forslag 2-7 indsendt af indsendt af Liza Hasfeldt, Gert Thiemke, Bjarne Burgdorff 



Forslag 2: Diskution om rosette farve og 1 og 2 kl. 

Forslaget er vedtaget 

Forslag 3: Diskution omkring åbning op af 50% hingste. Gertsche spørg indtil hvorfor der ikke skal 

stilles højere krav til indkrydsning.  

Reno påpeger at det er Frederiksborg hesteavlsforbund, Seges spørg indtil andre avlsforbund, 

andre avlsforbund ryger ud, hvis ikke vi følger reglerne. 

Tine minder om at der står dommere der godkender disse hingste, Iris der er mange klassiske 

ønsker rene Frederiksborg heste. 

Linette spørg om der er tjekket op på om dette er muligt som moderforbund, dette er ikke tjekket op. 

Susanne siger at der står 40 hingste på listen, som er arbejdsløse. 

Birgitte vi skal tænke os godt om, ikke at få blandet for meget ind. Jacob siger at vi skal passe på 

ikke at lukke os selv. både for og imod. Det har før været muligt at stille 50% hingste, de er ikke 

gået videre i avlen.Jakob siger at vi ikke skal være bange for at lukke lidt op.  

Benny fortæller at man skla ha respekt for det man laver.  

Jane siger at hoppe ejerne har talt at der ikke er noget at vælge imellem.  

Forslaget er ikke vedtaget 

Forslag 3: Anita spørg om det er muligt, hvis man f.eks finder en hingst i udlandet.  Bjarne mener 

at det skal reguleres, så man ikke bare kan avle ind i forbundet. 

Mette S. Mener ikke at det er kvalitets sikring i avlen, at kararkterne ikke afspejler det samme i de 

forskellige avlsforbund. Susanne Vi er hårde med kararkterene i foreningen, Reno spørg indtil hvad 

dispentationen er, Bjarne vil gerne have at hesten bliver accepteret ind i foreningen. Linette mener 

at bare fordi en hest er kåret med 7 er det ikke nødvendigvis at den avler godt. 

Forslaget er ikke vedtaget 

Forslag 5: Iris forstår ikke hvorfor hopper med 4 og under bruges i avlen. Reno svarer at hvs 

hesten er avlet ind under forbundet kan det altid bruges i avlen. Dette gælder ikke 50 % hopper. 

Lene mener ikke en 50% hoppe ikke skal i fh. Bjarne mener at en 50% hopper kåret med 8 er lige så 

ypperlig som en renracet.  

Forslaget trækkes tilbage.  

Forslag 6 trækkes tilbage avlsudvalg pålægges at arbejde videre på det samt forslag 5. 

Forslag 7: Reno har fra SEGES fået meddelt at det koster 50000kr at få dette igennem, Liza H. har 

fået meddelt at det ikke koster noget. Lene mener ikke at den skal ha rødt pas når den kun er50%  

Bjarne opfordre til at man stemmer for, det betyder meget for avlen. Mette S. vi skal ha rødt pas, for 

det er bedre udadtil. Grønt pas er lidt affald. 

Der stemmes  en hensigt erklæring dette er vedtaget. 

Forslag 7 ikke vedtaget 

Forslag 7a Lene der mangler springning, Liza der har ikke været stemning for det blandt 

medlemmerne. 

Mette P. spørg indtil om hvorfor der ikke er springning med. Birgitte godt forslag men det er for 

kort tid, Anita spørg indtil point fordelingen. Susanne kan godt li ideen, så kan man osse se de 

hingste. 

Mette S . mener ikke det er gennemarbejdet, vi skal ha fat i svensk varmblod hvodan de gør.  

Jacob mangler et sted hvor man kan se hingstene. Mener at vi skal tør lave sports/rideheste.  

 

 

 

• Forslag 7a indsendt af Liza Hasfeldt, Gert Thiemke, Jane Jarshøj 

Forslaget ikke vedtaget 

• Forslag 8 indsendt af Anita Staunsbjerg, Mette Matzen 



Forslaget er vedtaget. 8a: Jane siger at unghingste har mulighed for at få avlsgodkendelse uden 

lempelser.Helle mener ikke der er nogen risiko.Liza H vil vi ha avlsfremgang eller ej, det får vi ikke 

med hingste med 6 i helhed.  

  

• Forslag 9 indsendt af Karita Buur 

Jane spørg ind til hvorfor derskal gives tilskud, Karita fordi det skal påskønnes.  

Forslaget er ikke vedtaget 

• Forslag 10 indsendt af Reno Olesen 

Forslaget er vedtaget 

• Forslag 11 indsendt af Lene Dursben 

Forslaget trækkes    

 

 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg: 

 

Niels Ingersen Modtager ikke genvalg 

Reno Olesen 

Bettina Kaastrup Modtager ikke genvalg  

Stine J. Fogelberg Modtager ikke genvalg   

Liza Hasfeldt 31 Formand 

Liza Larsen 24 

Gert Thiemke 30 Næstformand 

Birgitte Rye 39 sekretær 

Jacob Algot 34 

Supl  

Mette Poulsen  

Liza Larsen Kasserer uden for bestyrelsen 

• Præsentation af bestyrelsen efter konstituering 

• Evt. Dyrlæge tjek/røngten af hingste 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formandens beretning generalforsamlingen 2020 

 

Dødsfald Kaj Åge Larsen - æret være Kajs minde 1 minuts stilhed. Kaj har tidligere været formand 

for sjællandsafdelingen, og har en lang dommer karierre bag sig. 

 

På sidste års generalforsamling modtog vi vores nye fane af Danmarkssamfundet. 

 

Foreningens virke, en stor opgave, det 2. år vi er enlandsdækkende forening. Strukturen er som 

angivet i vedtægterne bygget op omkring 6 udvalg, samt en valgt bilagskontrollør: 

Avlsledelse - Reno er formand 

Teknisk udvalg - Stine er formand 

Dommerudvalg - Stine er formand 

Aktivitetsudvalg - Ib erformand  

Championatudvalg  - Bettina er formand  

Pr udvalg Niels I - er formand 

Udover formændene er der menige medlemmer i udvalgene, tak til alle jer som yder en frivilling 

indsats for foreningen. Uden jer kan vi ikke drive en forening. 

Alle som er interesserede i, at yde en indsats i et udvalg, skal blot kontakte bestyrelsen. 

 

Først vil jeg berette lidt om årets gang: 

Formålsparagraffen - ”fremme avlen og interessen for brugen af Frederiksborgheste, ved gennem 

avl og selektering til kåring, at gøre den bedst muligt egnet til ride- og kørebrug, med skyldig 

hensyntagen til afstamning og fremtoningspræg jf. avlsmålet”. 

Netop avlsmålet og kåringsreglerne (avlsprogrammet) er som følge af EU forordning ændret i det 

forgangne år. Ændringerne er udarbejdet af avlsledelsen og avlsudvalget, i samarbejde med Jørgen 

Finderup og Majken Holm, Seges, og ikke mindst vores sekretariat som har ydet en kæmpe 

indsats, og fik brikkerne på plads op til kåringerne i august - tak Stine. 

Det nye avlsprogram har i løbet af året givet anledning til nogle dispensationer, som vil blive 

indarbejdet. 

Dette gennemgås efterfølgende i forbindelse med de indsendte forslag til generalforsamlingen. 



Vi har været til stede på de 3 store Dyrskuer, og på flere af de lokale Dyrskuer i Jylland, dejligt når 

vores heste udstilles, både for hestene, udstillere og publikum. Tak til jer som viser vores heste 

frem på skuer, ridebanerne kørselsstævne og i bybillederne med brudepar og studenter. 

På de 3 store Dyrskuer er der endvidere afholdt show, tak til jer som står bag dette og til jer som 

rider og kører med. En dejlig tradition som vi skal holde fast i.  

Udstillede heste udgjorde i Roskilde 16, Fyn 7 og Landsskuet 22 dyr, heriblandt en samling fra 

Jimmy og Birgitte Rye, efter Zarif Mollerup, enhver avlers fornemste opgave, som fortjener stor 

anerkendelse. 

Husk jer som får bedækkket hos hingste, at bakke op når i bliver spurgt om samlinger. Uden 

afkomne er det umuligt, at stille en samling, derfor synes jeg i skal se positivt på dette, når en avler 

spørger om jeres deltagelse. En samling får altid en ekstra bevågenhed på dyrskuerne, og derved 

god omtale af vores heste. 

På Fyns Dyrskue vandt Niels Erik Neilsen, konkurrencen om skuets bedste føl  - stort tillykke.  

Efter Dyrskuerne var det tid til kåringer, desværre måtte kåringen på Fyn aflyses, men i alt blev der 

i Algestrup og Ikast fremstillet 17 hopper og vallaker, mod 23 i 2018, ingen unghingste til 

forbesigtigelse i 2019, mod 2 i 2018. Der var tilmeldt 20 føl og plage, mod 18 i 2018. 

I forbindelse med kåringerne blev der afholdt championater med i alt 32 ekvipager, dejligt 

fremmøde, og dejligt at se vores dyr blive brugt af ”kunderne” i 2018, deltog 21 ekvipager flot, 

men vi vil gerne se mange flere med. 

Til unghingste fremstillingen blev 7 hingste fremstillet mod 11 i 2018. Ud af de 7 mødte 1 hingst 

op efter bevaringsprogrammet.  

Efterfølgende deltog 1 hingst i materialeprøvernen. Hingsten kom igennem med et flot resultat. 

Tillykke til Richard af Falen og ejer Niels Vestergård og opdrætter Jens Rasmussen. 

Udover ovennævnte var der planlagt kåring i Holland, som desværre måtte aflyses, da vi fortsat 

afventer Fødevarestyrelsens godkendelse til, at vi må afholde kåringer i udlandet.  

Derfor ventes gennemføres en kåring i Holland i 2020, nårendelige godkendelser er modtaget fra 

Fødevarestyrelsen. 

Det er vigtigt, at hestene vises frem ved Dyrskuer, kåringer, kørsel, bryllupper, studenter og 

konkurrencer, TV optagelser og på ridebaner, såvel i Danmark som i udlandet. 

Vi skal jo også sikre Frederiksborghesten i fremtiden, der har de sidste år været bedækket 

følgende: 

2019  62 hopper fordelt på 15 hingste - det skal vi gøre noget ved 

2018 75 hopper fordelt på 20 hingste 

2017 88 hopper fordelt på 23 hingste 



2016 64 hopper fordelt på 18 hingste 

Der er registreret  føl i  64  2019 mod 63 i 2018, mere om dette i avlsledelsens beretning. 

Der er i alt 40 hingste at vælge imellem,brug dem og vær med til,en spredning. 

Vil det være en ide at låne hopper ud som rugemødre ? hvad synes i ? 

Det er vigtigt der bliver bedækket hopper, gerne med så stor spredning som mulig i forhold til de 

tilgængelige hingste. 

 

Der er afholdt  5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Møderne er afholdt i 

Middelfart og Herning, alle efter dagsorden og bestyrelsens forretningsorden. Referaterne er 

tilsendt jer medlemmer på mail. 

 Skal referater og nyhedsbreve være tilgængelige på hjemmesiden ?? der skal være en forskel, på 

betalende medlemmer og alle andre som følger hjemmesiden. Et forslag kunne være, at lægge 

referater og nyhedsbrevene på hjemmesiden 14 dage efter, betalende medlemmer har fået dem. 

Hvad synes i ? Vi skal rette forretningsordenen ind, efter dette. 

Stine og jeg har afholdt en møde med DV med henblik på samarbejde - op til den nye bestyrelse, 

at fortsætte med det. Det er lige nu sat på stand by af os. 

Nordisk samarbejde: 

Stine og Reno deltog i møde i Norge. Et møde for de nordiske landes specialracer. Der deltog 

repræsentanter fra Færøerne,Island, Norge, Sverige, de Baltiske lande. Kan der etableres et 

samarbejde, evt afholdelse af fælles kåringer på tværs af racerne, men på samme kåringsplads, og 

derved en fordeling af omkostningerne. Der arbejdes videre med projektet, næste møde afholdes 

på Seges i Århus, derfor er omkostnigerne ved dette møde minimale. Det har kostet ca 8.000, at 

deltage i Norge, men en enig bestyrelse, har bakket op om det. 

 

 

Medlemsmøder: 

Medlemsmøder er en gammel Sjællandsk og Fynsk tradition som vi gerne vil videreføre. Der er 

afholdt møder i øst og vest, ordet er frit, men der blev i år lagt vægt på avlsprogrammet. 

Der herskede en del debat, på de sociale medier om afholdelsen af det jyske møde. Tidspunktet - 

en hverdagsaften, set i lyset af de store afstande, var nok ikke optimalt, men jeg er sikker på, at 

den nye bestyrelse kommer med et godt oplæg, til det kommende møde i efteråret . 

Vi er med udgangen af 2019 163 medlemmer mod 151 året før. 



Vi vil gerne være flere, og opfordrer derfor alle sælgere af heste, til at fortælle køberne om vores 

forening. 

Vi har i året mistet tilskud fra bevaringsudvalget som har været uddelt i en årrække, normalt kr. 

25.000 som selvfølgelig har påvirket regnskabet  for 2019. 

Der er i året indkøbt en trailer, til opbevaring af alt udstyr, den kan holde mange år. Til 

sammenligning har vi haft den gamle trailer i 20 år. Der skal i 2020 bruges lidt penge på logo m.v.. 

Traileren kører minimalt, idet årets første Dyrskue er Roskilde, så Fyn og Jylland, og kåringer og 

championater afholdes i omvendt rækkefølge. 

Jeg foreslår, at vi i det nye år, gør en indsats for, at søge Fonde m.v., så vi fremadrettet kan 

opretholde et driftsresultat omkring kr. 0 uden, at det går udover aktivitetsniveauet. 

 

Der har tidligere været debat omkring rettigheder til billeder på hjemmesiden. Vi opfordrer jer til 

at skrive foto og jeres navn, når i fremsender billeder. Billeder modtages altid med stor tak. 

Vi mangler især billeder af ny nye hingste. 

Der var en aftale med en fotograf til kåringerne, som desværre ikke opfyldte sin aftale med jer. Vi 

håber det lykkes, at få skabt en kontakt med hende. Jeg prøver selv hver uge. Med udgangspunkt i 

persondataloven, må jeg ikke oplyse hendes kontaktoplysninger her. 

Som jeg indledte, har der de sidste år været er der en del opgaver i, at smelte 4 foreninger 

sammen til en, der er både kulturer, opgaver og økonomi som har været håndteret forskelligt, vi 

har gjort alt for en fortsat ensretning af dette, og synes det lykkedes godt i 2019. 

Udover, at takke bestyrelsen som sidder her, vil jeg gerne endnu engang  sige tak til dem som er 

med i nogle af de mange udvalg, og hjælpere ved dyrskuer og kåringer. Uden jeres hænder kørte 

det ikke. 

Jeg vil også takke Jørgen Konge, som altid er venlig stemt overfor Frederiksborghesten, på baner, 

og dyrskuer, og ikke mndst på Facebook. 

Der er desværre for foreningen, en del som af forskellige årsager, udtræder af bestyrelsen.  Jeg 

håber i er nogle, som sidder omkring bordene og er klar til at tage over og dermed ansvar. Uden 

frivillig hjælp kan en forening som denne ikke eksistere. 

Der ligger et spændende år foran os, der er mange opgaver og nye tiltag på vej. 

Forretningsplanen for 2020  bliver gennemgået efterfølgende. Forretningsplanen er et oplæg, men 

jeg synes det er rimeligt, det er den nye bestyrelse (pga. den store udskiftning) som færdiggør den. 

Dette var min sidste beretning, tak fordi i lyttede med. 

Niels 



Forretningsplan for 2020 - udkast 

Jeg synes det er op til den nye bestyrelse, pga den store udskiftning 

Tilretning af vedtægter, efter generalforsamlingen i dag 

Fortsat implementering af nyt avlsprogram, med evt. rettelser vedtaget i dag, som 

skal godkendes af Fødevarestyrelsen 

Arbejde videre med nordisk samarbejde 

Tage stilling til evt. samarbejde med DV 

Medlemskampagne vi er over 1.100 følgere på FB, lad os gøre en indsats. 

Opbakning og synliggørelse på de 3 store Dyrskuer, og gennemførelse af show på 

disse 

Opbakning til lokale Dyrskuer i Jylland 

Afholdelse af hoppekåringer og championater i de 3 landsdele 

Afholdelse af kåring i Holland og évt.i Norden, afventer fødevarestyrelsen 

Dommerføl i spil på Dyrskuer og kåringer 

Unghingstefremstilling/Hingstefremstilling 

Finaleskue i fortsættelse af lokale kåringer i forbindelse med hingstefremstilling 

1 Dages materialeprøve afholdes af Seges og Stationsafprøvning for hingste 

Opdatering af hjemmesiden med hoppelinjer 

Evt. afholdelse af dommerkonference 

Afholdelse af medlemsmøder Øst/Vest i november 

Udsendelse af medlemsnyt 4 gange 

Tour de France, kan vi øge PR for den danske nationale hesterace, evt i samarbejde 

med Jyder og Knabstrupper, vi har et kæmpe udstillingsvindue 

HC Andersen arrangement i Odense 19. marts (tilføjet på generalforsamlingen) 

 

 
 


