FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN
Bestyrelsesmøde torsdag den 22. april 2021, kl.17.00 hos Ole Grill Andersen,
Mullerupvej 14, Kværndrup.
Deltagere :
Formand :
Næstformand :
Kasserer :
Sekretær :
Medlem :
Medlem :
Medlem :
Medlem :

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

Agenda:
1. Valg af dirigent
Jakob er valgt.
2. Dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Nyt fra formanden
Vi har fået vores sponsoraftale med OK ud og flyve og de første kort er allerede oprettet og
flere medlemmer har været inde og vælge Frederiksborg Hesteavlsforeningen på
eksisterende kort. Husk at dele det gode budskab med alle.
Vi afventer stadig nyt i forhold til hvornår vi kan holde generalforsamling. Håber snart det
kan ske.
4. Økonomi
Medlemstal : 101 aktive, 20 passive, 10 æresmedlemmer, ialt 131.
Der er kommet 8 nye medlemmer siden sidste møde.
Der bliver arbejdet på at søge sponsorgaver til de kommende arrangementer.
Hvis nogen kender nogen der kunne have lyst til at sponsere må de meget gerne tippe os
og selvfølgelig er Sponsorer også selv velkomne til at byde ind.
5. Nyt fra sekretæren
Korrespondance med SEGES skriftligt angående opdatering af hingstelisten, udfyldt
skema til SEGES vedr. listen.
Fået den årlige medlems hilsen fra Danmarks- Samfundet ( Fanen ), ekspederet videre til
kasserer og betalt.
Nye frederiksborg ejere har en del spørgsmål iforb. med bl.a. bedækning og info omkring
hingste. Udarbejdelse af en guide til hoppe ejere til vores hjemmeside, ville være en god
hjælp, som er en lille opgave vi kigger nærmere på.
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6. Nyt fra udvalg.
A. Aktivitetsudvalg
Vi krydser fingre for at dyrskuer kan afholdes og ellers vil vi se ind i om vi kan lave
mindre aktiviteter i Øst og Vest for at måske kan mødes i en eller anden form. Hvis
nogen har gode ideer eller selv vil oprette en mindre aktivitet så byd endelig ind.
B. Avlsledelse
Vi arbejder fortsat på oplæg til generalforsamling om hvordan vi skal håndtere
heste fra Rheinland.
C. Championatsudvalg
Intet nyt.
D. Dommerudvalg
Udvalget har holdt møde, og der sat dommerhold til årets arrangementer.
E. PR-udvalg
Teamet for nyhedsmailen er udvidet til at omfatte flere unge kræfter placeret
forskellige steder i landet, så vi får en bred tilgang til hvad der rør sig. Har man en
god historie, så tøv ikke med at skrive til udvalget.
Der var en fin artikel i bladet Malgre Tout om Frederiksborghesten, som flere
medlemmer også har været gode til at dele. Vi kunne godt have ønskes os, at der
havde været lidt mere nutidig, men foreningen var desværre ikke blevet taget med
på råd til artiklen. Men det er selvfølgelig altid positivt med omtale.
F. Teknisk udvalg
Der skal laves et evalueringsbrev af 30 dages testen af Teknisk Udvalg til Billund
Ridecenter´s leder Allan Blomgren. Brevet bliver sendt inden et planlagt
evalueringsmøde.
I sidste referat blev det orienteret at 1 dags matrialprøven ved SEGES var
permanent nedlagt. Kort efter referatet var udsendt fik vi besked om at 3 andre
foreninger har besluttet at oprette prøven på eget initiativ, dog stadig i samarbejde
med SEGES. Prøven afholdes i Randers i 2021 og de tilbyder også at andre
avlsforbund kan deltage. Proportioner er de samme som tidligere.
Da prøven nu er arrangeret af et avlsforbund og ikke af SEGES kan vi dog ikke
garantere at den gennemføres hvis ikke der er nok heste. Ydermere skal der et
ændringsforslag til avlsprogrammet til afstemning på generalforsamlingen da det
ikke mere er Landsudvalget for Heste’s fælles materialprøve . Både teknisk udvalg
og bestyrelsen i øvrigt er positivt stemt overfor at godkende det og teknisk udvalg
vil lave et ændringsforslag som kan komme til afstemning.
Da vi stadig ikke er sikre på at 1-dags prøven bliver afholdt er det stadig en prioritet
for teknisk udvalg at finde en alternativ løsning til afprøvning, så hingsteholdere
ikke lades i stikken såfremt den aflyses i sidste øjeblik. Vi arbejder på et forslag som
ligeledes vil blive lagt til afstemning på generalforsamlingen.

7. Kåring/ championat.
Datoer er sat og vi glæder os til nogle dejlige dage.
8. Orienteringssager.
Ingen.
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9. Sager til behandling
Ingen
10. Strategi og vision for foreningen
Vi har arbejdet lidt videre med vores strategi, men er ikke færdige endnu.
11. Evt. Samt opgavelisten
Der skal købes båndmål og stangmål, samt rosetter og bånd til kåringer og championater.
Vi har igennem året talt om, at vi gerne ville hædre den store præstation det er at have
fået elitestatus til en Frederiksborghest. I sommers hængte vi lister op til kåringerne og
det har også været et tema i nyhedsbrevet i efteråret om elitestatus for at sætte ekstra
fokus på det. Vi har nu besluttet at gøre noget ekstra for ejere af alle kårede Eliteheste til
generalforsamlingen og fremadrettet hvert år, at hædre årets nye Eliteheste.
Opgavelisten er opdateret.
12. Næste møde
24 juni, hos Ole.
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