
 

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 

Lokalafdeling Jylland 

 

Medlemsmøde d. 14.01.2017 

 

Oplæg om nye vedtægter – Reno Olesen 

→ Jurist ved Seges Morten Haahr Jensen har gennemgået både de gamle vedtægter, som vi er under nu og 

de nye, der er fremsendt. De nye vedtægter blev gennemgået på medlemsmødet. 

Fordele ved samling: 

1. Ledende Organisation. 

2. Landsmødet = Generalforsamling = Alle stemmes ind 

3. Ensartet kontingent 

4. Ensartet fremstillingsgebyr 

5. Ensartet Kåringsarrangementer 

6. Sammenhold 

Punkt. 3-4-5 Iht. Vedtægter/regler om ”ikke at forskelsbehandle” 

 

Lisa Griffenfeldt: Samme dommerhold pr. kårings år (landsdelenes)? 

Reno: Ja, det er i oplægget. Dyrskuer er undtaget. Hold på 3 dommer plus suppl. 

HJ: Dommerkonference – Nov. 2016 → Fokus på Bedømmelse →Ensartethed. 12 dommere deltog. 

 

Lisa G.: Dommere – ”Nye ” + ” Gamle ”? 

Reno: Inhabilitet skal tages i betragtning! 14 uddannede FHF-Dommere 

Jimmy Jørgensen: Det er ønsket, at det er avlere/erfarne dommere. 

HJ: Brutto trup på 5-6 dommere. 

 

Reno: Minus ved nuværende vedtægter. 

1. Lokal generalforsamling – beslutningsdygtig ift. Kontingent. 

2. 120 Medl. → heraf 25 i bestyrelser. 

3. 4 Forskellige styringer. 

 

Reno + HJ: HB opfordrer til, at foreningen samles! 
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Rene Christiansen: Hvis lokal afdelingerne ikke har nogen reel ret til eksistens – Hvorfor så alle de 

diskussioner? 

HJ/Reno : Man har ikke vidst bedre. 

Snak blandt de fremmødte om et stærkt ønske om info; både om ovenstående manglende berettigelse, 

samt om HB’s arbejde generelt med denne ændring af foreningen. 

 

Susan Brammning: (ift. vedtægtsændringernes §2, stk. 2) Køre – og Rideheste: der opleves forskel i ønsket 

kropstype – tages der højde for dette i avlen? 

Jimmy: Ingen forskel ift. kropstyper 

Reno: Sali - Statuen som udgangspunkt, jf. avlsmål. 

 

Rene C.: Ift. vedtægtsændringernes §2 stk. 1 → minus formål? 

Reno: Formålet kunne stå andet sted. 

 

Lisa: Indmeldelse skal ske til hvem? 

Reno: Fremgå på hjemmeside. 

 

Ift. vedtægtsændringernes §3: 

YT: Medlemskab. Kun aktivt? 

Reno: Ja 500 kr. / år aktivt. 

Jimmy: Det kan jo ændres. 

 

Ift. vedtægtsændringernes §6: 

YT: ”Ansøgning” -  ”skriftlig”? 

Reno: Ja, skriftlig. 

Jimmy: ”Ansøgning” – kunne formuleres: ”anmodning” 
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Lisa : Tidsfrist på 14 dage til generalforsamling/Landsmøde. Det er ret kort varsel!? 

Anita Hansen: Det kan evt. meldes ud med dato ved årsskifte. 

Charlotte Christiansen: I år er det den 11/2. 

HJ: I år: Datoen for Generalforsamlingen i år ændres til den 19/2! Det er stadig i Them. Mulig tidspunkt er 

Kl. 14 + 16. Der vil blive indkaldt til to Generalforsamlinger den samme dag. 

 

YT: Nedlæggelse – i tilfælde af 2x ”ja” den 19. februar – træder nedlæggelsen så i kraft den dato? Jf. hvor 

længe skal en eventuel bestyrelse sidde? 

Reno: Umiddelbart anbefaler jeg, at det træder i kraft til næste år/Landsmøde. 

 

Jimmy: ”Ja” til nedlæggelse burde medføre ”ja” til vedtægter. 

 

YT: Ift. vedtægtsændringernes § 9, stk. 7/8: Hvorledes med vallak-ejere? 

Reno/HJ/Jimmy: Det kan laves om. 

YT: Men man kan godt være aktivt medlem og valgbar til bestyrelsen som vallak-ejer – indtil den er 4 år 

gammel? 

Reno: Ja, som det står i de foreslåede vedtægterne. Vallakejere må være ok op til 4 år. Om det så kan 

indebære tab af eventuel bestyrelsespost, må jo vurderes. 

 

Rene C.: Ift. vedtægtsændringernes § 10 stk. 2: God ide med en dygtig sekretær. 

 

YT: Ift. vedtægtsændringernes § 10 stk. 1 + 2: Krav om medlemskab for sekretær og kasserer? 

Reno: Det kan tilføjes. 

 

Lisa G.: Ift. vedtægtsændringernes § 13 stk. 1: 5 medlemmer i Championatudvalget? 

Susan B.: Medlemskab i forhold til at starte championat? Nu er der jo mulighed for passivt, men ikke i de 

nye, eller?  

Reno/HJ: Det kan laves om. 



 

FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN 

Lokalafdeling Jylland 

 
 

YT: Ift. vedtægtsændringernes § 15 stk. 2: ”Max”? dvs. kan være 0,50 kr. på km. 

Reno: Ja. 

YT: Ift. vedtægtsændringernes § 15 stk. 3: ” Ingen” – dækker over? 

Reno: Det dækker over bestyrelsesmedlemmer. 

 

Rene C.: ift. vedtægtsændringernes § 16: Opstilling ved fuldmagt? 

Jimmy: Man kan være forhindret. 

Reno: Ja, man kan stille op ved fuldmagt. Man kan jo lade være med at stemme på vedkommende. 


