
FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Bestyrelsesmøde torsdag den 18. marts 2021, kl.17.00 på Skype.

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

Agenda:

1. Valg af dirigent
Jakob er valgt som dirigent

2. Dagsorden

3. Nyt fra formanden
God nyhed! Vi har fået en ny sponsoraftale og er i gang med at udarbejde information som
udsendes start april når aftalen træder i kraft.

4. Økonomi
Kassereren har fremlagt regnskabet 2020 for bestyrelsen og vi har snakket om budget for
2021. Regnskabet er sendt til bilagskontrollør til gennemgang og vil som vanligt blive
fremlagt på generalforsamlingen.

5. Nyt fra sekretæren
Der er arbejdet på at opdatere hingstelisten. Det er en udfordring af hingsteholdere ikke
selv indsender opdateret information. Der bruges meget tid på at rykke for det. Ligesom
det ikke er altid at data står korrekt ved SEGES og dermed heller ikke kommer korrekt ind
på hingstelisten. Hingsteholdere opfordres til selv at være obs på at oplysninger er
korrekte og indsende opdateret tekst/billeder til os. Sendes til web@fhf.dk.

6. Nyt fra udvalg.

A. Aktivitetsudvalg

4-6. juni Roskilde Dyrskue
11-13. juni Odense Dyrskue
1-3. juli Landsskuet
Vi har showhold klar til Roskilde såfremt det bliver til noget. Der er ved at blive
samlet et showhold til Landsskuet.
14-15. august Kåring og championat Ikast (kåring søndag)
11-12. september Kåring og championat Team Cabe - Ringsted (kåring søndag)
26. september Hingstefremstilling Korinth
4/11 Medlemsmøde Øst
20/11 Medlemsmøde Vest
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B. Avlsledelse

Der er opdateret hingsteliste. Behandling af ansøgninger af hopper til
bevaringshingste. Behandling af dokumenter vedrørende Rheinland.

C. Championatsudvalg

Intet nyt

D. Dommerudvalg

Der skal sættes dommerhold til sommerens dyrskuer.

E. PR-udvalg

Det har desværre ikke været muligt at finde interesserede til at have
Frederiksborgheste gående ved Esrum Kloster i Nordsjælland.

Museet Herregaarden Hessel afholder årlig hestedag den d. 6. juni og vi har søgt
efter en som ville være ansvarlig for at arrangere et show på FB, men det er ikke
lykkedes.

F. Teknisk udvalg

Vi har drøftet materialprøven som der har været en del  kritik af både i år, men også
de seneste par år. Vi havde håbet at et nyt sted ville ændre det, men det er
desværre stadig en udfordring. Vi tager det meget seriøst, og vil få et
evalueringsmøde arrangeret når Corona-restriktioner åbner op for dette.

1-dags materialprøven er permanent nedlagt og vi er derfor gået i gang med at
drøfte hvilke alternativer der kan være, så vi ikke kun har 30 dages materialprøven
som tilbud til vores hingsteholdere. Vi modtager meget gerne input fra
medlemmer på mail.

7. Kåring/ championat
Datoer er fastlagt og vi håber at vi kan sætte fuld blus på arrangementerne uden en
masse restriktioner som vi har haft i 2020

8. Orienteringssager - Status Rheinland.
Der har været en del korrespondance med Rheinland, de har fået ny formand som er
meget imødekommende og gerne vil gøre tingene korrekt. De har oplyst at de er klar over
at de skal følge vores avlsprogram, da vi er registreret som moderavlsforbund. De har
sendt et udkast til deres nye vedtægter som vi har fået oversat til dansk og er i gang med
at gennemgå for at sikre at det lever op til vores regler. Herudover har vi modtaget en liste
over alle heste der er registreret i Rheinland før 2021. Vi skal finde ud af hvordan disse
heste skal håndteres og der vil komme et oplæg til generalforsamlingen. For at være på
den sikre side har vi været i kontakt med SEGES for rådgivning om, hvordan vi kan
håndtere disse heste, herunder også spurgt ind til om der kan være risiko for vores
moderavlsforbunds-status, hvilket de oplyser at de ikke ser nogen risiko i.
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9. Sager til behandling.
Vi har modtaget tilbud om at tappe en hingst og tage æg fra en hoppe for at bevare nogle
gener, vi mener ikke vi som forening skal være ejer eller avler af heste, så tilbuddet er
afslået.

Vi har modtaget forespørgsel på om vi kunne overveje online kåring af  hopper fra udland
pga Corona, men indtil videre har vi kunne holde vores kåring i Danmark og vi håber også
på sigt at kunne holde i udlandet.

10. Strategi og vision for foreningen
Det udskydes til vi kan mødes fysisk

11. Evt. Samt opgavelisten
Intet til Evt.
Opgavelisten opdateres.

12. Generalforsamling og indkomne forslag
Vi havde håbet på, at Regeringen havde lukket op for, at vi kunne holde generalforsamling
i april. Foreløbig ser det dog ikke ud til at blive en mulighed, men vi håber der sker en
ændring til maj måned.
Vi har modtaget flere ændringsforslag til avlsprogrammet og de vil som vanligt blive sendt
ud sammen med indkaldelse til generalforsamling, når vi kender en mulig dato.

13. Næste møde
Torsdag 22/4-21, forhåbentlig fysisk møde hos Ole
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