
FHF Jylland bestyrelsesmøde den  12 nov. 2016 kl. 10.00 hos Hans Jørgen D. Pedersen, Fjelstervang . 

Tilstede : 

Hans Jørgen D. Pedersen           HJ 

Niels Vestergaard                       NV 

Yvette Thomsen                          YT 

Ib Villumsen                                 IV 

Birgitte Rye                                  BR 

 

HB ( forkortet for Hovedbestyrelse ) 

Dagsorden udsendt den 22.10.16, med flg. punkter : 

 

Pkt. 1.  Info fra formanden. 

Landsskuet gik fint og der var et flot fremmøde af heste og medlemmer, også selvom vi denne gang var 

kommet i nye omgivelser. 

Næste info- møde ved SEGES er i december, det kan man læse mere om på deres hjemmeside. 

Dommer konference i Nyborg gik rigtigt godt, der var god stemning og gode dialoger, 12 dommere var 

fremmødt fra hele landet. 

Hingste materialprøven i Grindsted gik fint, to hingste var tilmeldt 30 dages prøven og begge bestod, det er  

Nino Fuglebjerg og Nytoftgaards Maximus. 

Der blev snakket om materialprøven i forhold til, at der har været kritik efterfølgende på socialt medie. 

Bestyrelsen støtter op om stedet og tilgangen til hingstene. 

Anja Hjort er show ansvarlig for Landsskuet 2017, Anja har lige været til landsskuets sidste info møde i 

Viborg, og har meldt tilbage til bestyrelsen. 

 

Pkt. 2. Kasseren. 

Foreløbig regnskab er fremlagt bestyrelsen, et underskud på 11.463,27 kr. jf. regnskabet. Vi har haft ekstra 

udgifter iforb. med kåring/ championat det nye sted i Ikast. 

 

Pkt. 3 . Sekretæren. 

Brochurer tager BR op igen på HB møde… BR / IV undersøger pris og kvalitet. 

Klistermærker, IV undersøger pris og kvalitet. 

Der er udsendt opdateret medlemsliste fra kassereren, der er tilgang af nye medlemmer i år. 



Pkt. 4. Sidste nyt fra HB. 

HJ : Fra vores sidste generalforsamling 2016,  har man arbejdet videre på sammenlægning i HB. På 

landsmødet var der flertal for, at vi skulle arbejde videre på sammenlægning i HB..  HB har fået lavet et 

oplæg sendt til en Jurist i SEGES, der vender tilbage med svar på oplægget. 

Der var på sidste HB møde aftalt, at der skulle udsendes materiale til urafstemning.  

HJ informerer om, at der er lige kommet svar fra Juristen, hvilket medfører at der ikke bliver urafstemning. 

Den jyske bestyrelse påpeger, om man har tænkt på punktet” moderforbundet” i forhold til 

sammenlægningen, HJ tager det op i HB. 

Vi ønsker i den jyske bestyrelse, at information om HB´s forslag til sammenlægning, herunder liste over 

konsekvenser, sendes ud til medlemmerne snarest. 

 

Pkt. 5. Opfølgning på vores kåring 2016 i Ikast. 

Ikast Rideklub var som noget nyt, rammen for vores kåring og championat 2016. 

Der var rigtig god opbakning til kåringen og championatet fra hele landet. 

Championatsudvalget skal igen i år have ros for deres indsats og arbejde.  

Årets hoppe blev Nytoftgaards Falucia, efter Salisbury Vejleby. 

Vi har reserveret Ikast Rideklub for næste år, den 18-19-20 august 2017. 

 

Pkt. 6 Eventuelt. 

IV vil gerne lægge info ind på hjemmesiden, hvis medlemmerne har noget interessant at fortælle.  

Den Jyske Bestyrelse har modtaget en mail fra Bjarne Burgdorff . 

Besvarelse udfærdiges og sendes til ham. 

Næste møde er start januar, hvor medlemmerne kan få mulighed for info møde, iforb. med 

bestyrelsesmødet, såfremt det udsendte materiale fra HB vil skabe ønske herom, fra et betydeligt antal 

medlemmer. 

Nærmere dato for næste møde aftales snarest i bestyrelsen. 

Mødet hævet. 

Ref. 

BR 


