År 2020, tirsdag den 24. marts kl. 17.00 afholdtes forretningsudvalgsmøde (telefonmøde).
Jeg kan orientere om følgende:

1

Køresporten. Antallet af blade til køreselskaberne er 688 eksemplarer. Herudover skal
der bruges blade til annoncører og til en række andre modtagere, museer, Det kgl.
Bibliotek m.v.
Der foretages p.t. en gennemgang af alle modtagere og modtagerlisten revideres for så
vidt angår de, der ikke er tilknytte et køreselskab eller løbende betaler abonnement.
Der indhentes tilbud på trykning fra anden leverandør med henblik på at få minimeres
udgiften, særligt da redaktøren nu udfører det grafiske arbejde.

2

Det udvalg der er nedsat for blandt andet at komme med forslag til, hvor DKF bør
lægge vægten i det fremtidige arbejde, forventes at kunne orientere FU om foreløbige
overvejelse på det næste planlagte FU møde, den 19. april 2020.

3

DKF skal have en ny hjemmeside. Der er indhentet et overslag, men det var økonomisk
uacceptabelt. Der blev drøftet en ramme for de forventede omkostninger. FU
besluttede, at der kunne afsættes 20.000 kr. til opgaven.
Der rettes nu henvendelse til de der muligt kan hjælpe med opgaven, for hjemmesiden
skal opdateres til noget tidssvarende.

4

De spørgsmål der blev rejst på HB vedrørende forsikring ved personkørsel, vil blive
søgt besvaret i en artikel i Køresporten i en af de førstkommende numre.
Generelt skal alle kuske sørge for at være forsikret.

s. 1

Den forsikringsdækning DKF har og som dækker køreselskaberne er snæver. Der
henvises til DKF´s hjemmeside
http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring.
5

DKF har tilsluttet sig FEZTO. Pløjerne har en betydelig indflydelse på FEZTO og har i
øvrigt bidraget til regelfastsættelse m.v. Det koster 1020 kr. om året

6

Der arbejdes på at etablere et samarbejde med Association Internationale D’Attelage
de Tradition - AIAT. Samarbejdet kan i givet fald foregå på den måde, at der stiftes et
selskab (AIAT Danmark). Selskabet kan også være Selskab For Traditionel
Hestevognskørsel i Danmark, der vedtægtsændres. Herefter vil der kunne afholdes
arrangementer i samarbejde AIAT Danmark, som vil kunne stille dommere eller
regelsæt m.v. til rådighed.

7

Køreudvalget har kommenteret de administrative beslutninger, der blev rundsendt i
forlængelse af seneste forretningsudvalgsmøde. Der foretages enkelte rettelser, som
rundsendes senere.

8

FU besluttede, at der ikke skal foretages aktiviteter i DKFs regi før
”undtagelsestilstanden” ophører.
Køreselskaberne opfodres ligeledes til det at følge anbefalingerne fra regeringen.

9

Næste FU møde afholdes den 19. april 2020 som et telefonmøde.
Er der spørgsmål, der er ønske om at FU tager op, kan der ringes til undertegnede på
40734281.

25. marts 2020
Peter Giersing
formand
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