
 FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 

 Bestyrelsesmøde 1/12-2022, kl.18:00 på Dalumgård Rideklub 
 Dalumgård´s Alle 35F 5250 Odense Sv 

 Deltagere: 
 Formand :         Liza Hasfeldt 
 Næstformand :  Jakob Algot 
 Kasserer :         Camilla Grenholt 
 Sekretær :         Liza indtil efter generalforsamlingen 
 Medlem :  Jane Jarshøj 
 Medlem :  Gert Thiemke 
 Medlem :  Mette Poulsen - Delvis via Skype 
 Medlem:  Barbara Pedersen 
 Suppleant.  Deltager ikke 

 Agenda: 

 1. Valg af dirigent - Jakob Algot 

 2. Kommentarer til dagsorden - Godkendt 

 3. Økonomi - Vi har p.t. 185 medlemmer, heraf 151 aktive, 25 passive og 9 æresmedlemmer. 
 Øvrig økonomi udsættes til næste møde hvor året er afsluttet. 

 4. Nyt fra Udvalg 
 Dommerudvalg - Birgitte Rye har deltaget som dommer/føl på kåringer i årets løb og 
 dommerudvalget har vurderet at Birgitte har de rette kompetencer til at udnævnes til 
 dommer i FHF. Vi ønsker Birgitte stort tillykke. 
 Teknisk udvalg - Oldenborg foreningen vil gerne lave et samarbejde med os ud over 
 materialprøven, dvs. til de generelle kåringer. Vi går i dialog med dem om hvad de tænker 
 og taler videre om det senere. 
 Avlsudvalget - Der er kommet ansøgning om 2 dispensationer til føl efter Lightning 
 Lynghus. Afkom er restammede og Lightning Lynghus er færdigkåret med bestået 
 materialprøve. Der er givet dispensation, jf. EU forordningen. 

 5. Orienteringssager 
 Referat møde i landsudvalget. Der arbejdes på en APP til besigtigelse, da det vil kunne 
 spare en del i forhold til udstedelse af hestepas. Der arbejdes stadig på udfordringerne 
 med transportforordningen. Mange stoppes og får store bøder, men det er sjældent for 
 overtrædelse af hestevelfærd. Dyresundhedsloven blev drøftet i forhold til Traces. (Dette 
 fortalte Maiken Holm om på medlemsmøderne). 

 6. Sager til behandling - spørgsmål om hjemmekåring Mark Ovesen 
 Bestyrelsen er enstemmigt enige i at vi principielt ikke ønsker hjemmekåringer. Vi har 
 potentielt 3 kåringspladser i Danmark om året og der er rig mulighed for at stille hestene 
 ved et af disse arrangementer. Vi drøftede også spørgsmålet samme tid sidste år og vejede 
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 for og imod, herunder også særlig betaling for hjemmekåring. Vi har ikke ret mange 
 hopper til kåring på vores normale kåringspladser. I år havde vi 4 på Sjælland, 14 i Jylland 
 og 2 på Fyn. Det er et problem i forhold til at få økonomien til at hænge sammen og hvis vi 
 åbner op for hjemmekåringer vil vi undergrave vores normale kåringsarrangementer. Så 
 længe der ikke er flere hopper til kåring fastholder vi at vi ikke kan tilbyde hjemmekåring. 

 7. Drøftelse af forløb omkring ekstraordinær generalforsamling 
 Vi har haft en god snak omkring hele forløbet og samarbejdet i bestyrelsen og vi er alle 
 enige om at vi fremadrettet kan have et godt samarbejde i bestyrelsen. 

 8. Valg af ny sekretær - udsættes til efter generalforsamlingen. 

 Evt. 
 Næste møde onsdag den 25/1-23 
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