FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Bestyrelsesmøde den 29.04.2020, kl.18.00 v/ Ole Grill Andersen, Mullerupvej 14,
Kværndrup.
Deltagere :
Formand
Næst formand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sekretær
Kasser
Suppleant

Liza Lindhardt Hasfeldt
Gert Thiemke
Jane Jarshøj
Jakob Algot
Ib Villumsen
Ole Grill Andersen
Birgitte Rye
Camilla Grenholt
Mette Poulsen

Dagsorden ;
1. Valg af dirigent :
Jakob er valgt som dirigent.
2. Kommentarer til dagsorden :

Ingen
3. Nyt fra formanden :
Der er ikke sket meget siden sidst, vi har ingen arrangementer lige om hjørnet, en trist
periode.
4. Økonomi/ kasserer/ bilagskontrollør :
Bestyrelsen byder Camilla velkommen som kasser.
Camilla har overtaget regnskabet og kigget på det. Der er bilag fra 1993, som er unødvendigt
at gemme. Der mangler bilag fra 2016-17, det er lovpligtigt at gemme 5 år tilbage.
Bestyrelsen har bestemt at kasserer starter på en frisk.
Kassen stemmer ikke helt, der mangler enkelte bilag.
Camilla har langsomt sat sig ind i Uniconta regnskabsprogrammet. Medlemslisten er
opdateret, talt med SEGES vedr. hestedata. Nuværende medlemstal er 161, hvor 94 er aktive,
24 er passive og 11 æresmedlemmer. ( 31 afventer kontrol på konto )
Camilla har adgang til bankkonto, når alle i bestyrelsen er blevet legitimeret samt diverse
andre krav fra banken er opfyldt. De stiller mange krav da en stor del af bestyrelsen er
udskiftet.
Mht betalinger, de mindre betalinger tager kassereren sig af, store arrangementer har vi som
regel kontrakter på som kassereren får som bilag.( dermed godkendt )
Regnskabsoversigt gemmes hvert år fra generalforsamlingen, ikke bilag.
Budgettet er fornuftigt, medlemskontingentet er fornuftigt.
Mobilpay er en udgift som er forsvarlig at have i foreningen.
Banken har krævet, at vi skal beslutte hvem der er tegningsberettiget i bestyrelsen, det bliver
skrevet i vores forretningsorden som et punkt efter punktet udlæg/honorar.
Bestyrelsen har til opgave, at finde en ny bilagskontrollør.
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5. Sekretæren :
To nye medlemmer siden sidst.
Forretningsplan tilrettet og klar til at sætte på hjemmesiden.
Sekretær ønsker at punkterne fra generalforsamlingen vedr.avlsregler, skal gennemgåes i
fællesskab i avlsudvalget/ bestyrelsen.
Mail til sekretæren: Til orientering, er Mette Schmeltz Pedersen i gang med at lave en
historisk hingsteliste digitalt, tilbage til omkring1999.
6. Nyt fra udvalg :
Avlsudvalget : Ikke noget nyt siden sidst. Avlsudvalget arbejder videre med rettelserne til
avlsprogrammet fra generalforsamlingen.
Championatsudvalget : Møde i udvalget vedr. hvor og hvornår skal vi holde championat
Iforb. med kåring.
Overveje at holde Jyllands – Sjællandsmesterskaber til kåringer og holde en finale på
landsplan til hingstefremstillingen.
Pga situationen i år, søger vi inspiration til næste år 2021.
Et medlem har spurgt ind til, om det er muligt, at få et R ved almindelige stævner indført.
Da det er en helt særlig situation pga Covid-19, taler vi om, at der kan søges dispensation,
hvis der ikke bliver holdt championat i år. Vi afventer situationen og opfordrer til, at man
fortsætter træningen, da vi gør alt hvad vi kan, for at finde løsninger
Der er en rangliste på hjemmesiden som står stille pt.pga. der ikke afholdes stævner.
Aktivitetsudvalget : Vi har været så heldige, at både Team Cape i Ringsted og Ikast Rideklub
har tilbudt, at vi kan reservere begge kåringsweekender uden beregning indtil den 10 maj,
hvor vi forhåbentlig ved om, der bliver åbnet op for arrangementer under 500 personer i
august.
Hingstefremstillingen bliver afholdt i Korint på Fyn. Bestyrelsen satser på det bliver til noget,
evt. også lave kåring af hopper samme weekend, hvis kåringen ikke bliver til noget inden da.
PR- udvalg, arbejder lidt med logo samt billeder af statue til den nye trailer.
Tjek om logo er på USB nøglen.
Vi mangler hjælp til nyhedsbrevet, så vi søger medlemmer som lyst, til at bidrage med
opgaven.
Odense Dyrskue laver digital dyrskue i år, vi hører nærmere.
Teknisk Udvalg : Formand for teknisk udvalg er blevet kontaktet af Jørgen Finnerup,
SEGES.
Som noget nyt, afholdes der 30 dages prøve i Billund Ridecenter v/ Allan Blomgren.
Dansk Oldenborg Avl ( formand Niels Grøndahl ) har meldt ud, at de har haft gode oplevelser
med kåring af hingste og hopper i Billund.
Indsyning den 17 oktober, afslutning den 14 november 2020.
Dommer udefra er Lorens Linnet.
Mere info kommer, når der er afholdt møde på SEGES med Niels Grøndahl og Jørgen
Finnerup.
Opgaver med kåring i udlandet, henvendelse til Fødevarestyrelsen/SEGES ( Maiken Holm )
Vi er i gang med at undersøge, om der skal andre krav for at vi kan holde kåring i udlandet
end at det skal stå i vores avlsprogram.
Dommerudvalget : Kontakt til Per Springborg DV mht dommerkurser.
Dommerliste på hjemmesiden.
7. Kåring/ championat dato :
Vi beslutter ikke noget før efter den 10 maj 2020, men håber at det måske kan blive muligt at
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gennemføre kåringer og championater alligevel
Dato 26-27 september 2020 hingstefremstilling/kåring på Fyn.
8. Orienteringssager :
1 dags Matrialprøven er den 20 september 2020 på Vilhelmsborg, info kommer på
hjemmesiden.
9. Sager til behandling :
Ingen
10. Evt. :
KDH forsikring opfølgning ( kasserer kontakter )
Vi har besluttet at nedlægge undergruppen til Frederiksborg Hesteavlsforeningens følger på
FB. Gruppen blev i sin tid oprettet som en undergruppe kun til beskeder fra Bestyrelsen, men
de fleste ved ikke de eksisterer, så vi vil hellere lægge beskeder fra bestyrelsen på
hovedgruppen.

Næste møde er den 15.05.2020. kl.17.00 i Kværndrup, Fyn.
Ref.
Sekretæren

Frederiksborghesten på Internettet - fhf.dk

