FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN
Bestyrelsesmøde fredag den 14. januar, kl.17.00 Hos Ole,
Mullerupvej 14, Kværndrup
Deltagere:
Formand :
Næstformand :
Kasserer :
Sekretær :
Medlem :
Medlem :
Medlem :
Medlem :
Suppleant:

Liza Hasfeldt
Gert Thiemke (ikke til stede)
Camilla Grenholt
Heidi Jacobsen
Jane Jarshøj
Ole Grill Andersen
Jakob Algot
Birgitte Rye
Mette Poulsen

Agenda:

1. Valg af dirigent
Jakob
2. Kommentarer til dagsorden.
Godkendt
3. Økonomi
Camilla gennemgår regnskabet - herunder også årets kåring arrangementer og
championater som overordnet hænger fint sammen i forhold til budgettet.
Der er et overskud på regnskabet på ca 8000,-kr.
Regnskabet sendes til bilagskontrollør Niels Ingersen.
Budget for 2022 er gennemgået. Medlemstal er pt. 133 aktive medlemmer og 26 passive
medlemmer. Vi fik flere nye medlemmer i 2021, bla. pga kåringen i Holland hvilket er
særdeles positivt.
4. Nyt fra Udvalg
De forskellige udvalget ønsker at der bliver en bedre fordeling i øst og vest:
Det er en stor opgave at styre begge dele af landet med alle de opgaver der er i hvert
enkelt arrangement.
Der arbejdes på om der kan blive en repræsentant i hver del af landet.
Vi tager den med på generalforsamling og opfordrer medlemmer til at melde sig til de
forskellige udvalg.
Dommerudvalget: Der har været afholdt møde før jul og der arbejdes på en plan til
dommeruddannelsen - forventer et oplæg til generalforsamlingen.
Championats Udvalg: Der har været 2 på kursus i introduktion af styring af protokoller
online. Der er både fordele og ulemper ved systemet og vi afventer derfor flere erfaringer
før vi tager stilling til om det skal implementeres til årets championater.
Avlsudvalg: Der undersøges om vi kan få Chip markør fra Seges ud til hoppekåringer. Vi
skal sende ansøgning ind nu.
Der er fortsat meget travlt hos SEGES og de har endnu ikke fået registreret kåringerne fra
Holland.
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Teknisk udvalg: Vi have fået lov at være med på Knapstrupperne hingsteafprøvning i
Randers. Dantes Ballegård og Samondo Vejleby gik begge gennem deres
1-dags-materiale prøve med flotte resultater.
Vi vil meget gerne deltage igen da vi oplevede at arrangementet var rigtig godt.
5. Orienteringssager
Der har været afholdt møde i Landsudvalget for heste og de vigtigste emner som vi kan
referere fra mødet er:
● Der er ny købelov her pr. 1 januar der betyder at salg af heste ikke længere bliver
betragtet som forbrugerkøb. Dette er en særdeles positiv nyhed som hestesektoren
længe har arbejdet for og det bliver spændende at følge udviklingen for hvordan
regulering af kontrakter kommer til at fungere fremover.
● Alle hestehold skal nu også registreres i CHR registret som en del af den nye dyre
sundhedslov. Registreringen sker via landbrugsindberetning.dk af den ansvarlige
for hesteholdet. Registrering af de enkelte heste forventes at komme senere.
● Det er nu vedtaget at transportforordningen skal tages op til revision i EU
kommissionen. Forslaget fra Seges er, at heste kan blive undtaget
transportforordningen i alle situationer hvor der ikke er tale om transport af heste
til slagteri eller marked. De arbejder endvidere på at få en klar definition af hvad der
forstås ved økonomisk virksomhed, hvilket er en af de største udfordringer som bla.
vores hingsteejere er fanget i.
● Deadline for udelukkes af heste til konsum, er nu rykket frem til 28/1-2022 og vi må
forvente at der frem til denne dato fortsat vil være ekstra travlhed hos Seges
6. Sager til behandling
Der er ikke nogen lige pt.
7. Medlemsmøder
Meget sparsomt fremmøde - skal vi fortsætte med at afholde? Vi snakkede om evt at
stoppe med dem eller tage op til overvejelse om det skal være en anden form, men da
corona kan have haft en indvirkning, vælger vi at tage det op på generalforsamlingen, for
at høre hvad medlemmerne mener om det.
Vi snakker om, evt at forbeholde os retten til at aflyse ved for få tilmeldte til
medlemsmøderne.
8. Generalforsamling
Vi forventer at afholde generalforsamling d.26/2 2022. Vi udsender indbydelse indenfor
normal varsel.
Der er ikke modtaget ændringsforslag fra medlemmer inden fristen d. 10 januar.
Bestyrelsen har et enkelt forslag på opfordring af Jørgen Finnerup Fra Seges.
9. Hingstelisten
Der er udarbejdet et skema som skal sikre at vi modtager alle relevante oplysninger fra
hingsteejere. Herudover arbejder vi på at ensrette hingstelisten.
Hingsteejer opfordres til at sende opdateret tekst, nye billeder - max 10 stk. (jpg format
komprimeret til websider) og link til film på youtube - max 2 stk. Skemaet ligge nu på
fhf.dk under hingste.
Listen er gennemgået og revideret - vi afventer dog at Seges bliver færdige.
10. Rheinland
Lukker muligvis for Frederiksborg stambogen
Fødevarestyrelsen i Tyskland vil ikke godtage avlsprogrammet som vi sammen har fået
tilpasset så det overholder vores regler. De forsøger igen men ellers overvejer de at lukke
stambogen.
11. Dyrskuer
Vi håber de kan gennemføres i år.
Tine Kjær er showkoordinator til Landsskuet i Herning og Mette Poulsen er
showkoordinator til Roskilde dyrskue. Har man lyst til at deltage i show, så kontakt endelig
en af de to.
Vi mangler show koordinator og racerepræsentant til det Fynske dyrskue.
12. Årshjul
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Vi har sat forhånds datoer for Kåring og championat Øst 20/8 og 21/8 med kåring søndag.
Vest 10/9 og 11/9 med kåring søndag.
Hingstefremstilling den 25/9. Datoer er sat ud fra hvornår Jørgen Finderup er ledig og vi
skal herefter finde ud af mulighederne for lokationer.
Medlemsmøder bliver foreløbig sat til november onsdag d 9/11 i øst og vest d. 19/11. Der vil
blive udsendt indbydelse tidligt og vi forbeholder os retten til at aflyse hvis der ikke er
tilmeldinger nok.
13. Gennemgang af fhf.dk
Der er tilrette de steder vi kan lige nu.
Vi har kun en der kan lave rettelser og opdateringer på fhf.dk - derved er vi lidt sårbare, Så
er der en der har lidt IT-kendskab og gerne vil give en hånd med, hører vi det gerne.
14. Opgavelisten
Vi har gennemgået og opdateret.
Evt.
Ikke nogen.
Næste møde er d. 10/3-2022
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