Avlsudvalget (AU) pr. 12.04.2015

Vil du i kontakt med hele udvalget på en gang, så sender du en mail til

avl@fjordhest.dk
Alle mails til denne adresse videresendes til samtlige fem udvalgsmedlemmer.
Vil du kun i kontakt med en af os, så har vi vor egen private foreningsmail, se herunder.
Avlsudvalget holdt konstituerende møde den 12. april 2015 og posterne blev fordelt således:
AU-formand: Leif Grimbühler – leif@fjordhest.dk – 2442 1010
AU-næstformand: Bjarne Hansen – bjarne@fjordhest.dk – 2757 1257
AU-sekretær: Karina Thygesen Larsen – karina@fjordhest.dk – 6176 5584
Øvrige udvalgsmedlemmer:
Lone Kaptain – lone@fjordhest.dk – 6012 6884
Birgit Mortensen – birgit@fjordhest.dk – 2163 2903
Referat fra møder i avlsudvalget finder du her på hjemmesiden i medlemssektionen.
Når du har logget dig ind, så klik på menupunktet Medlem, og rullemenuen folder sig ud.
Vi arbejder lige så meget mellem møderne som på møderne.
Resumèer af dette arbejde, hvor beslutninger træffes på basis af intensiv kontakt (skriftlig eller på
anden vis) vil formentlig også kunne finde vej til medlemssektionen.
Foreningsstrukturen i Fjordhesten Danmark består af tre søjler: administration, avl og sport.
Bestyrelsen består af syv personer, hvis opgave det er at lede foreningen mellem generalforsamlingerne.
Forretningsudvalget består af tre evt. fire personer (fire, hvis man vælger at hente en udvalgsformand ind i
udvalget for at undgå at to af posterne næstformand, sekretær, kasserer varetages af den samme person), har
primært ansvar for administration af foreningen. Alle er valgt på generalforsamlingen. Det er i forretningsudvalget vi finder foreningsformanden, en næstformand, en sekretær og en kasserer.
Avlsudvalget består af to personer valgt på generalforsamlingen med særligt ansvar for området avl samt et
antal udpegede personer.
Sportsudvalget består af to personer valgt på generalforsamlingen med særligt ansvar for området sport
samt et antal udpegede personer.

Avlsudvalgets sammensætning fra april 2015 til marts 2016
GF-valgte medlemmer:
Grimbühler, Leif
Kaptain, Lone
Udpegede medlemmer:
Hansen, Bjarne
Larsen, Karina Thygesen
Mortensen, Birgit
19.05.2015
Birgit

(valgt 2015, valgperiode udløber ved ordinær GF 2017)
(valgt 2014, valgperiode udløber ved ordinær GF 2016)
(udpeget efter GF 2015, funktionsperiode udløber ved ord. GF 2016)

