
Formandens beretning.  

 

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til dem der har vist initiativ i dag. Både i forhold til at møde her og 

til at forholde sig til foreningen via fuldmagter. Det er dejligt at se at der stadig er opbakning til foreningen.  

 

Den sidste måned er gået med at få lavet vedtægtsændringer, få planlagt de sidste ting til dette års 

DAMOCHA og kåring og vi håber på at kunne ligge det hele ud efter i dag.  

Vi håber på at kunne iværksætte nogle tiltag allerede i år omkring flere aktivitet til vores medlemmer. Vi 

har lige lavet ” gode ideer mailen” hvor vi håber på at i vil byde rigtigt meget ind omkring al hvad i ligger 

inde med af gode ideer og input. Det være sig alt fra billige steder vi kan holde DAMOCHA til oprettelse af 

konkurrencer og kurser på ride klubber, Måske en hygge eftermiddag med konkurrencen ”Danmarks 

hurtigste PRE” Mulighederne er mange men vi har brug for jeres input og kendskab til lokalområder.  

 

Vi da DD 45 betalende medlemmer.  Sidste år havde vi 75 medlemmer ved udgangen af året. Så det må 

siges at være tilfredsstillende og vi håber på at der kommer flere til i løbet af året.  

Vi valgte efter sidste generalforsamling at lade tingene være så normale som muligt indtil vi kunne ændre i 

vores vedtægter efter medlemmernes ønske. Dette var også grunden til at de stambogsdelegerede 

arbejdede videre indtil vi havde medlemmernes stemmer. Vi havde desværre ikke muligheden for at ændre 

på noget til sidste generalforsamling da pressemeddelelsen fra de aftrådte medlemmer kom i sidste øjeblik 

og måtte derfor vente til i dag.  

Mit håb for foreningen er at vi kan samles om det vi alle i bund og grund brænder for.  At vi kan lave nogle 

arrangementer der styrker vores fællesskab og at vi i fællesskab kan vise Danmark hvad det er for en 

hesterace vi brænder så inderligt for. Både i Jylland på Fyn og på Sjælland.  

Det er på tide at vi kommer ud over gamle stridigheder og ser fremad. At vi bruger vores energi positivt og 

at vi samler foreningen, hygger os og får lavet nogle arrangementer der rækker ind i 2019 -2020 og meget 

længere end det. Foreningen har 25 års jubilæum i 2019. Skal vi ikke i fællesskab tage 25 år mere ?   

Det vil vi gerne arbejde hen i mod.  

 

 

 

 

 


