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I HFF NYT vil der bl.a. blive informeret om
tildeling af driftstilskud og præmietilskud samt
bevilling af investeringsmidler mv.
Årsrapport 2016:
Årsrapporten blev godkendt og underskrevet af
bestyrelsen. Årsrapporten kan ses på
www.heste.org
Bevillinger:
På mødet blev der bevilget følgende:
•
•
•
•

Monteforeningens ansøgning om 17.950
kr. til DM for montéryttere
Monteforeningens ansøgning om 15.615
kr. til DM for montéheste
Bornholms ansøgning med 50.000 kr. til
teknikrenoveringer
DPVF’s ansøgning om 30.000 kr. til NM i
ponytrav

Økonomi:
Udbetalinger i 2017:
• Præmietilskud for marts, april og maj
2017
• Driftstilskud til baner og forbund for 2.
halvår 2017.

Budget 2017:
Den 9. juni 2017 modtog HFF tilsagnsbrev fra
Kulturministeriet vedrørende udlodning for 2017.
Tilsagnsbrevet indeholdt meget overraskende
ændrede bevillingsforudsætninger med en
specificeret udlodning på 66,4 mio. kr., hvilket er
5,5 mio. kr. lavere end tidligere meddelt fra
Kulturministeriet og de politiske tilsagn i
forbindelse med sportens aftale med regeringen.
Den ændrede udlodning vil i givet fald øge HFF’s
underskud til 16,7 mio. kr. med en tilsvarende
reduktion af egenkapitalen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at et underskud i
denne størrelsesorden ikke er i overensstemmelse med fondens hidtidige ansvarlighed i
forhold til disponering af egenkapitalen. Det er
endvidere bestyrelsens opfattelse, at
egenkapitalen ved årsskiftet skal være så robust
som mulig i lyset af de fremtidige
investeringsmæssige udfordringer, når den
overdrages til sportens organisationer.
Bestyrelsen har derfor besluttet at iværksætte
besparelser, der blandt andet medfører, at
hensættelsen i 2017 på 4,0 mio. kr. til
unghestesatsning tages ud af budgettet for 2017.
Såfremt sportens organisationer ønsker at
fastholde denne unghestesatsning, kan dette ske
primo 2018, når sporten har overtaget HFFs
virksomhed. Udbetalinger fra denne ordning vil
alligevel tidligst ske i 2. halvdel af 2018.
For god ordens skyld skal det nævnes, at
ovenstående ikke berører bevillinger til
unghestesatsningen i regnskabsåret 2016.

Næste bestyrelsesmøde 6. september 2017

Med venlig hilsen
Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

