
 

FREDERIKSBORG   HESTEAVLSFORENINGEN  
 
 

Bestyrelsesmøde   fredag   den   15/5-20,   kl.17.00   hos   Ole   Grill   Andersen,  
Mullerupvej,   Kværndrup.  
 
Deltagere   :   
Formand   : Liza   Hasfeldt  
Næstformand   : Gert   Thiemke  
Kasserer   :  Camilla   Grenholt  
Sekretær   :          Birgitte   Rye  
Medlem   : Jane   Jarshøj  
Medlem   : Ib   Villumsen  
Medlem   : Ole   Grill   Andersen  
Medlem   : Jakob   Algot  
Ikke   deltager   :  
Suppleant   : Mette   Poulsen  
 
Agenda:  
 
1.   Valg   af   dirigent.  
Jakob   er   valgt.  
 
2.   Kommentarer   til   dagsorden  
Ingen.  
 
3.   Nyt   fra   formanden.  
Situationen   er   lidt   mere   positiv   siden   sidst   i   forhold   til   Covid-19   og   vi   arbejder   hårdt   på   at  
finde   løsninger   frem   for   begrænsninger.   Foråret   i   sig   selv   er   jo   også   altid   en   dejlig   tid,   hvor  
jeg   glæder   mig   meget   over   at   følge   alle   de   skønne   billeder   der   bliver   lagt   på   Facebook  
med   nytilkomne   føl.   
 
4.   Økonomi   
Fået   adgang   til   banken,   fået   bogført,   betalt   regninger.   21   har   ikke   betalt   kontingent,   der  
udsendes   en   reminder   til   dem.   343.000,-   kr.   på   kontoen   pt.   Medlemmer   106   aktive,   25  
passive,   æresmedlemmer   11.    Kontakter   KDH   i   næste   uge   omkring   medlemsfordele.   KDH  
oplyser,   at   man   som   medlem   får   10%   rabat   på   deres   livsforsikring.   De   oplyser   samtidig,   at  
der   er   lavet   om   i   proceduren,   og   at   man   nu   som   medlem   selv   skal   kontakte   dem   og  
vedlægge   dokumentation   på,   at   man   har   betalt   sit   årlige   kontingent.   
 
5.   Nyt   fra   sekretæren.  
Ikke   noget   relevant   siden   sidst.  
 
6.   Nyt   fra   udvalg.   

A. Aktivitetsudvalg   

Intet   nyt.  
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B. Avlsledelse  

Rettelserne   til   det   nye   avlsprogram   er   indarbejdet,   det   bliver   gennemgået   endnu   engang  
og   indsendes   til   SEGES   til   godkendelse.   Ejer   af   Matimell   Drage,   har   ønsket   at   hingsten  
tages   af   listen.   Der   er   ikke   indkommet   ansøgninger   indenfor   fristen   i   år   og   der   er   heller  
ikke   søgt   dispensation.   Vi   har   drøftet   at   det   fremadrettet   skal   anføres   på   hingstelisten   at  
der   skal   søges   inden   1.   februar   det   pågældende   år   man   ønsker   at   benytte   en   hingst   under  
HI   programmet,   jf.   avlsprogrammet..  

C. Championatsudvalg  

Intet   nyt   fra   championatsudvalget.  

D. Dommerudvalg  

Dommerudvalget   går   i   gang   med   at   lave   et   oplæg   til   hvordan   vi   får   nye   dommere.  

E. PR-udvalg  

Laura   Algot   har   tilbudt   at   tage   ansvaret   for   vores   nyhedsmail   fremadrettet.   Vi   skal   blive  
bedre   til   at   promovere   foreningen.  

Vi   arbejder   videre   med   samarbejdet   med   Nordgen   (   Det   Nordiske   Heste   netværk   )   Vi   skal  
bl.a.   have   skrevet   om   Frederiksborghestens   historie,   som   PR   Udvalget   arbejder   videre  
med.  

F. Teknisk   udvalg  

Angående   hingstematrialprøven.   Jørgen   Finnerup   har   fremsendt   info   vedr.   30   dages   test  
som   bliver   lagt   ind   på   FHF´s   hjemmeside.   Den   bliver   afholdt   den   17.10.20-14.11.20   i   Billund  
Sportsrideklub.   Orientering   om   1   dags   matrialprøven   den   20.   september   2020,   kommer  
ligeledes   på   hjemmesiden.  

7.   Kåring/   championat  
Ud   fra   de   meldinger   der   er   kommet   indtil   videre   fra   statsministeren,   har   vi   besluttet   at  
afholde   kåring   af   hopper   og   ikke   championat.  
Kåringen   bliver   afholdt   kun   på   en   dag   i   øst   den   29.08.20   og   i   vest   den   15.08.20.  
Vedr.   hingstekåring   den   26.09.20    er   det   planlagt   at   afholde   som   en   dags   arrangement   i  
Korinth,   Fyn.  
Tilmeldingsfrist   til   både   hoppe   og   hingstekåring   sættes   til   den   1   juli   2020,   så   vi   i   god   tid  
ved   hvor   mange   hopper   og   hingste   der   ønskes   kåret   (   ved   aflysning   tilbagebetales  
tilmeldingsgebyret   )  
 
 
8.   Orienteringssager.   
Vi   har   modtaget   retningslinjer   vedr.   genåbning   af   idræts-   og   foreningsliv   fra   SEGES.   Der   er  
ingen   nye   udmeldinger   i   forhold   til   afholdelse   af   arrangementer.   Vi   følger   udviklingen  
nøje.  
 
9.   Sager   til   behandling.  
Ingen.  
 
10.   Strategi   og   vision   for   foreningen.  
Vi   har   drøftet   en   mulig   strategi   og   vision,   og   arbejder   videre   med   processen.   Det   blev  
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hurtigt   klart   at   vores   fælles   følelser   omkring   Frederiksborghesten   og   foreningen   var   meget  
stærke   og   vi   vil   derfor   også   arbejde   på   at   formulere   et   værdisæt,   hvor   vi   godt   kan   afsløre   at  
ordet   Stolthed   fyldte   meget.  
 
11.   Digital   strategi  
Vi   vil   gerne   gøre   lidt   mere   ud   af   Facebook,   vi   har   udnævnt   Laura   Algot   ansvarlig   for   vores  
Facebook   side.  
Laura   har   arbejdet   på   et   billed   oplæg,   et   flot   stykke   arbejde.  
Ønsker   man   at   sende   billeder   til   Laura   sendes   det   til   fb@fhf.dk  
 
12.   Evt.   Samt   opgavelisten  
Ingen.  
Gennemgang   af   opgavelisten.  
 
13.   Næste   møde   15.07.20.   kl.   17.00  
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