
Formandens beretning   Det har på flere måder været et lidt stille 2013. Der bredte sig en stilhed, da det gik op for os, at vi netop dette år oplevede den største føldødelighed hos vores race nogensinde. Der blev meget stille, da vi ikke fik nok tilmeldte til at afholde DAMOCHA. Der blev stille, da en af vores godkendte dyrlæger alt, alt for tidligt gik bort. Og vi blev stille, da et ikon og forbillede for vores race, Invasor II, døde natten til Juleaftensdag, mæt af dage.  Vi mistede i alt 6 føl sidste år af forskellige årsager. Mest sørgeligt var det, at et par stykker af dem døde i hammen. Det er så tragisk og frustrerende for avlerne, når man ved, at havde man nu bare været der i øjeblikket, så kunne man være trådt til og have hjulpet føllet godt til verden. Et andet føl døde højst sandsynligt af NI (neonathal isoerythrolyse)– en lidelse, som vi egentlig kun ved ganske lidt om, hvor forældre hestenes blodtyper ikke korresponderer til føllet, som stik imod normalen danner antistoffer og rent faktisk slår sig selv ihjel. Et andet føl overlevede dette, og det gav grundlag for en god og faglig artikel i vores medlemsblad i oktober.  Og det er jo lige nøjagtigt bagsiden af medaljen ved at avle heste. Man kan ikke forvente, at det går godt hver eneste gang. Det er hårdt at miste dem, og det sætter nogle tanker i gang, om man nu også vil dette her. Som avler skal man forberede sig på, at det uheldige kan ske.   På årets hestekongres blev der i åbningstalen fortalt, at krisen stadig kradser dybt i hestesektoren. Formanden opfordrede avlerne til at få sat deres hopper i fol, så der kunne komme gang i hjulene igen. Selvfølgelig holder avlerne igen med nye årgange, for når de ikke får solgt deres heste, kan det ikke nytte noget at få en større bestand. Det kan være økonomisk uoverskueligt, og det kan ende med konkurs. Men i og med, at der ikke har været så store årgange af de forskellige racer de sidste 4 - 5 år betyder, at der om netop 3 – 5 år kommer til at mangle heste til køberne. Og hvad gør de så? De køber i udlandet. For vores race har dette scenarie ikke været tilfældet. Her vil jeg gerne have lov til at give vores avlere et stort skulderklap! I har bidt tænderne sammen og troet på jeres avl og jeres projekter, og vi har ikke oplevet nedgang i antal føl under krisen. Derimod har det været svært at sælge heste, men det kom der lige så stille gang i på et så usædvanligt tidspunkt som midt om vinteren.  Til vores bestyrelsesmøder har vi ofte talt om, at der skal ske noget mere for vores medlemmer. Men vi må desværre også erkende, at vi kommer til at gabe over for meget, hvis vi selv sætter nogle aktiviteter i gang og skal stå for dem. Her har nogle af vores medlemmer grebet bolden og har arrangeret nogle aktiviteter sidste år, som gentages i år sammen med nogle flere tiltag. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være noget stort og flot. Og det behøver heller ikke altid at være noget, hvor man skal tage hesten med. Ofte kan man låne en. Og det, der virkelig tæller, er det sociale aspekt i aktiviteterne og sammenholdet, som bygges op. Alle medlemmer er velkomne til at finde på nogle arrangementer, og de bliver slået op på hjemmesiden og på kalenderen i medlemsbladet ganske gratis. Så er der lige pludselig også meget mere at skrive om i bladet. Noget jeg personligt har savnet længe.  



I løbet af året har jeg også gjort mig mange tanker om forskellige ting. F.eks. hvordan vi taler til hinanden. Hvordan opfatter personen det, vi siger til dem, og hvordan bliver det modtaget? Her ville det være på sin plads med nogle eksempler, og det er altid god skik at bruge sig selv – og det har jeg også tænkt mig at gøre.  Jeg kan virkelig se, hvilken forandring jeg har gennemgået kommunikationsmæssigt, fra jeg sad i forsikringsselskab/reklamebureau og til at være medhjælpende hustru i min mands tømrervirksomhed. Og medhjælpende er jeg også ude i marken, da vi siden krisen startede, måtte skære ind til benet for at overleve. Lad mig sige det på den måde: Det er sjældent at møde kvinder på byggepladserne, og det er en helt speciel jargon, der er mellem håndværkerne! Så det måtte jeg også lære.  Det er især min familie, som har påpeget nogle ting i min måde at udtrykke mig på. Jeg har altid kæmpet for et godt og korrekt sprog, læst kilometervis af korrektur, omformuleret oldnordiske lovtekster til nutidigt (og forståeligt) sprog og ikke mindst pæn tale generelt. Det kan til tider ændre sig en smule hos mig i dag. Så jeg har tænkt meget over, hvordan andre mennesker modtager mine beskeder: Tænker de: Hold da op! I den korte sætning, hun lige kom med der, var der 3 bandeord. Eller: Jeg forstår ikke, hvad hun siger. Gad vide, om hun er revisor? Eller: Du godeste, hvor hun snakker. Hvor er stop-knappen?   Og det er ikke bare indholdet af sætningerne, det handler om. Det er tonen. I har sikkert alle sammen prøvet at blive misforstået på en SMS eller en kommentar på FB. Bestyrelsen har til gengæld gennem årene bl.a. oplevet mails med så arrogant og uforskammet indhold, at afsenderne burde skamme sig. Hvordan kan de tro, at de kan behandle bestyrelsesmedlemmerne – som de selv har valgt på generalforsamlingen – så dårligt, når de garanteret ikke engang selv ville acceptere at blive tiltalt og behandlet på den måde? Og ofte handler det om, at medlemmerne ikke selv har søgt informationer, ikke har gjort deres eget fodarbejde og ikke har forstået, at bestyrelsesarbejdet foregår i vores fritid. Meget kiv, kævl og fnidder kunne være undgået, hvis det var grebet helt anderledes an. F.eks. en telefonopringning, en ordentlig tone, vise interesse for at kunne søge informationer selv, bede om hjælp. For det gør bestyrelsen rigtig, rigtig gerne!   Det kan være så afsindigt sundt at gribe sig selv i barmen og få efterevalueret sit eget jeg! For det kan ikke nytte noget, at vi langer ud efter andre, hvis vi ikke er et hak bedre selv! Og det gælder også, når der tales om andres heste, andres måde at ride på og ikke mindst andres forkærlighed for specifikke blodlinier og typer hos vores race. Der er mange måder at sige tingene på, og nr. 1 er absolut: Sig, det du vil sige, til personen selv. 2. Sig det på en måde, så du ikke fornærmer eller støder andre – eller gør dem kede af det. Handler det om uerfarenhed eller uvidenhed, så hjælp dem i stedet for.  Noget andet, jeg har gået og bøvlet med i mine tanker, er min rolle i foreningen og i bestyrelsen. Jeg var med til at starte foreningen op i 1994, og jeg har arbejdet aktivt i bestyrelsen i sammenlagt 17 år. Heraf har jeg igennem 5 år siddet i den varme stol som formand. Jeg har tænkt meget over, hvad det egentlig er, jeg brænder for i foreningen. Jamen, jeg brænder jo selvfølgelig for vores race. Især er jeg meget interesseret i blodlinier, og med stambogsarbejdet føler jeg, at jeg er på min rette hylde. Når det så er sagt, så burde der måske snart komme noget nyt blod til 



formandsposten. Jeg har overvejet det længe; sammenholdt med den der fremtid, som jo er så uendelig svær at spå om. Det handler altid om, hvor man er i livet, og hvor man gerne vil hen. Det handler især om alder, og jeg er nået dertil, at jeg snart skal i gang med at få realiseret mine drømme, inden tiden løber fra mig. Dog er mit ønske, at jeg kan fortsætte med stambogsarbejdet; uanset hvad der sker, og hvilken stol jeg sidder i.  Jeg har indvilliget i at tage 1 år mere som formand med det formål at finde en ny kandidat til næste år. Så er der et helt år til at finde personen, som jo også lige skal forberede sig på posten, og alt det der hører med. En formand er foreningens ansigt udadtil, og man skal ha’ brede skuldre og kunne tåle at sluge et helt kobbel kameler. Man skal være en god leder, behandle sin bestyrelse ordentligt og være der for dem og for foreningens medlemmer. Om jeg besidder alle de kvaliteter, ved jeg faktisk ikke, men jeg gør et helhjertet forsøg.  Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god generalforsamling, hvor jeg opfordrer til en god, venskabelig og saglig tone i de debatter, som vi helt sikkert vil få undervejs. Og jeg håber også, at mange af jer har valgt at deltage i fællesspisningen efterfølgende.  Tak fordi I lyttede med.    


