
FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15/6-2021, kl. 18:00 hos Ole Grill Andersen,
Mullerupvej 14, Kværndrup.

Deltagere :
Formand :         Liza Hasfeldt
Næstformand : Gert Thiemke
Kasserer :         Camilla Grenholt
Sekretær :         Birgitte Rye
Medlem : Jane Jarshøj (via Skype)
Medlem : Ole Grill Andersen
Medlem : Jakob Algot
Medlem : Mette Poulsen

Agenda:

1. Valg af dirigent
Jakob er valgt

2. Dagsorden
Hovedfokus i dag bliver på planlægning af generalforsamling og kommentarer til alle
andre punkter holdes på et minimum.

3. Nyt fra formanden
Intet nyt

4. Økonomi
Regnskab og budget vil blive gennemgået på generalforsamlingen

5. Nyt fra sekretæren
Intet nyt

6. Nyt fra udvalg.

A. Aktivitetsudvalg
B. Avlsledelse
C. Championatsudvalg
D. Dommerudvalg
E. PR-udvalg
F. Teknisk udvalg

Efter generalforsamlingen tages alle udvalg op til revidering da nogle medlemmer er på
genvalg. Vi kan endvidere altid bruge flere frivillige medlemmer, så har du ønske om at
deltage i et udvalg, så skriv til fhf@fhf.dk eller tag fat i os på generalforsamlingen.

Ellers intet nyt fra udvalg

7. Kåring/ championat
Intet nyt
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8. Orienteringssager - Status Rheinland.
Der er indledt dialog med Rheinland om hvilke punkter som skal tilrettes i deres
avlsprogram for at det lever op til vores. Vi håber endvidere at få gennemført, at vi skal
have alle papirer til godkendelse inden de udsteder pas eller kårer heste, så vi har
muligheder for at holde os orienteret om at avlsprogrammet sikres overholdt. Vi vil
endvidere se ind i muligheden for at en FHF dommer kan deltage på deres faste kåring. Vi
håber derfor at vi i fremtiden kan undgå at Frederiksborgheste registreres forkert i
Rheinland.
Vi skal have besluttet hvordan vi skal håndtere de heste som er registreret i Rheinland
frem til 2021. SEGES har oplyst, at det ikke kræver en ændring af vores avlsprogram men
blot et sæt retningslinjer som vi formulerer for de givne heste. Vi vil tage emnet op på
generalforsamlingen for at få en hensigtserklæring fra medlemmer om hvordan vi skal
håndtere disse heste.

9. Sager til behandling.
Ingen

10. Evt. Samt opgavelisten
Opgavelisten er opdateret

11. Generalforsamling
Det indendørs forsamlingsforbud er nu endelig hævet til 100 personer og forventes hævet
yderligere pr. 1/7 til 250 personer, hvorfor vi endelig kan planlægge at holde vores
generalforsamling på normal vis.

Vi planlægger derfor at afholde generalforsamling i Kullerup Forsamlingshus den 10. juli
2021. Der vil være ændringsforslag fra Bestyrelse, udvalg og medlemmer, så der bliver nok
at tage fat på. Reserver derfor hele dagen allerede nu. Indbydelse følger i løbet af ganske
få dage.

Som nævnt i tidligere referat har vi planlagt at fejre ejeren at Elitedyr for den
ekstraordinære præstation det er. I år vil vi fejre dem som er registreret historisk og
fremadrettet vil vi fejre dem som er registreret indenfor seneste år. Vi har besluttet at
denne hyldest skal følge hesten og derfor vil det være den seneste registrerede ejer som
vil modtage den når vi i år uddeler på historisk baggrund.
For at blive fejret skal man deltage på generalforsamlingen, så hvis du er den seneste
registreret ejer af en Elitehingst eller Elitehoppe, uanset hvornår den har opnået
Elitestatus, så mød op på generalforsamlingen og modtaget Foreningens og
medlemmernes hyldest.

12. Næste møde
29/7 hos Ole
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