Referat

Dagsorden
Til FU-møde
d. 14. juni 2022 kl. 19.00
på Teams
1. Anne Grethe:
50-års jubilæum, DKF dannes

2. Erling:
Foreningens økonomi PT.
Status på kuskelicens
Status på DM
50-års jubilæum 2024
Elitetræning – er det den rigtige måde at gøre det på?
Hvem og Hvad er en Elitekusk?

3. Elin:
Resultat system i kørsel som á la DRF

4. Birthe:
Personer som ønsker bladet, men ikke ønsker medlemskab af et køre selskab
Medlemstal passer ikke – kendskab til et køreselskab som fører 2 lister.
Der er meget dårlig moral for overholdelse af deadlines for selskabernes kasserer

5. Se vedhæftet.

6. Evt.

Referat

Fu-møde:
Tilstede: Elin, Erling, Kasper, Jette, Henning, Birthe og Niels Aage
Afbud: Anne Grethe

Formandens pc er tom/renset for ukrudt.

1. 50-års jubilæum udskydes til 2024, afholdes sammen med DM.
Tages op næste gang når Anne Grethe er med.
2. Foreningens økonomi og status på kuskelicens
Status på DM – økonomi-Anne Grethe har fået penge, mangler personale – VK stiller med flere.
Elite træning – skal der en opdatering til.
HVAD ER EN ELITEKUSK?
Hvad er kriterierne?
Skal det være samme koncept – træning ændring eller?
Har både det Sjællandske og jyske hold brug for en opdatering
Bliver der evt. bare fyldt på for at fylde holdene op.
Dem der rykker, skal de have mere træning?
Dem der gerne vil rykke sig er dem vi skal hjælpe – en startede i Tjekkiet – hvorfor så ikke med til
elite træning?
Evt de Knap så erfarne kuske skal have andre undervisere.
De dygtige og de som rykker sig skal evt. have mere elite undervisning.
De- dygtige rykker - en tiendedel rykker ikke, hertil var der meningsforskel, en mente det er
halvdelen som ikke rykker.
Til stævner, det være, dressur og maraton – er det måske en ide at kuskene har en træner med.
Det vil de ikke bruge penge på.
Elite træning består af 80% dressur undervisning.
SKS – lod baner stå så kuske kunne benytte dem sammen med deres træner.
Feb. Marts – Kronenberg stævne, træner deltagelse?
Bruge penge der?
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Team DK – der har deltagerne ingen medbestemmelse.

Det er sådan DKF også gerne vil have det.
HVAD ER EN ELITEKUSK???
Køreudvalget skal spørges angående.
Definer en elitekusk.
Stewart, er altid med i udlandet.
Kan en træner finde ud af det samme?
DKF skal gerne have max valuta for pengene
DKF-sekretær: skrive et oplæg til Køreudvalget.
Definer en elitekusk?
Hvad er målsætningen for elitetræningen?
Er der penge nok?
Kuske betaler nok et par tusinde mere, vil tro der er penge nok.
Kr. 90.000 i systemet, skal fylde holdene op.
Hvis økonomien ikke er en stopklods, skal træner så med – det bliver nok en større udgift så.
Kuskene kunne måske også selv prøve at skaffe kapital ved at få dem en sponsor.
Ang. resultat system – en forespørgsel:
I forbindelse med en handel om det var muligt at kunne se hvor vidt hesten var i sin uddannelse
indenfor kørsel – som man kan se det ved DRF.
Hvem skal/vil styre det – et stort arbejde.
Personer som ønsker at købe bladet uden medlemskab af en forening, det kan godt lade sig
gøre.
Ved årets start vil der blive udsendt en faktura for de 4 blade + porto.
Sekretær skal ikke have medlemmer som ikke modtager bladet, dem får kasserne fra
selskaberne egne kasserer ved årets start.
Lokalforeninger beslutter pris på blad og medlemskab.
B-medlemmer skal evt til at betale fuld pris. De har mange medlemmer.
DKF har ikke råd til at uddanne flere dommere. Men der er behov for det. derfor må B
medlemmer være med til at betale for deres uddannelse.
Flere selskaber med få medlemmer betaler fuld pris for DKF-medlemskab.

Referat
Flere B-medlemmer som fuldgyldige medlemmer kan få en plads i bestyrelsen.
På hovedbestyrelsesmødet tager formanden emnet op ang. medlemskab – i en NY FORM .

B-medlemmer under 20 medlemmer med på forsikringen.
Ingen er under 25 medlemmer.
Himmerland er ned på 22 medlemmer og betaler alle som fuldgyldige medlemmer.
Alle skal yde for at nyde – måske betaling af medlemskab skal deles op i 2 rater pr. år?
Der vil være kontingent stigning i 2023, det blev besluttet på sidste års hovedbestyrelsesmøde,
at det skulle gælde fra 2023, da flere selskaber allerede havde afholdt deres generalforsamling.
Sekretær for DKF, skal herefter sende Excel med medlemmer til selskabernes formænd og
kasserne, for at se om deadline nemmere kan overholdes.
Køresporten: hjælp ønskes til den.
Nan, vil gerne have indholdet til bladet, men ikke sætte det op – det er der ingen grund til.
Jette og Birthe spørger om priser for at få en ide om hvad vi skal forvente.
Svar hvornår? – deadline 1. august 2022.
Jette – har fået noget fra Novograf, de kan også ligge det online – pris pr. år.
Birthe prøver dem der laver Biavl bladet – Jørn Thomsen Elbo A/S og Grafisk arbejde i Guderup,
6430 Nordborg.
550 Stk. pr gang x 4.
Regnskab ser godt ud for første ½ del af året og nok ikke så godt for de næste 4 mdr.
Niels Aage er nødt til at have noget sammenligneligt, prøver at gennemgå det hele igen.
Kuskelicenser og B- medlemmer skal have ændret kriterie, det giver alt for meget arbejde og
besvær som det er i dag.
Skal sende til formanden og kasserne når der sendes noget ud.
Der er ikke noget der hedder passive medlemmer.
Indberetning til DGI, der er alle aktive i dette tilfælde er der ingen passive – det eksisterer kun
ude i selskaberne.
Ang. kuske licensskabelonen skal indrettes efter hvad der er nemmest for kasseren.
Kuske som skal have licens – skal betales i januar og ikke på dagen eller 2 dage før start – ellers
skal de ikke kunne starte, det skal håndhæves mere ude til stævner.
Måske kun have 2 slags licenser – der foreslås – international og national og ingen klublicens.
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Formanden er blevet spurgt om KM pris til dommere?
Er det kr. 1.98 pr. km eller kr. 2.16?
Niels Aage undersøger nærmere.
Slips og tørklæder kan købes på hjemmesiden.
Hvor mange er der solgt
Elin finder ud af det.
Det er en fornøjelse at få de papirer fra kasseren – giver meget information.
Sekretæren skal undersøge prisen på en ny PC.
Transportudgifter i forbindelse med stævner i udlandet skal refunderes, formanden sender
navnene til kasseren på de pågældende deltagere.
Næste møde mellem landsstævne og formandsmødet???
Økonomi i forbindelse med div. Stævner?
Møde helst en søndag ca. kl. 10.00 hos Niels Aage?
Når Anne Grethe har et færdigt regnskab. Vedr. DM 2022
EM i tømmerkørsel er i uge 34.
Birthe Fogh
Sekretær DKF

