
Formandens beretning 2015  

 

Så gik endnu et år i foreningen, og vi er samlet til den årlige generalforsamling. Da 
jeg gik i gang med at skrive min beretning, sad jeg og gennemgik, hvad jeg sagde i 

min beretning sidste år. Jeg sagde, at det måske var tid til en ny formand i stolen. Og 

det sagde jeg på baggrund af mange ting, som jeg havde gået og vendt og drejet i 

mit hoved. I er måske blevet lidt forvirrede over, at jeg står til at genopstille i år – 
men der står ikke som hvad. At formandsstolen overtages af en anden, betyder ikke, 

at jeg forlader bestyrelsen. For det har jeg ingen intention om. Men måske skal mine 

kompetencer og kræfter lægges i noget andet. Dog er jeg villig til at tage et år mere i 
stolen, hvis der er opbakning om det. 

 

For hvad vil det sige at sidde som formand? Ja, først og fremmest er det den varme 

stol, og det er de færreste, der har lyst til at sætte sig i den. Det er øretævernes 
holdeplads, og det kræver en hel del af den person, der vælger stolen. For det første 

skal man regne med, at man får mange henvendelser både telefonisk og på mail. Og 

man skal give sig tid til at svare på henvendelserne, have stor viden og have svar på 
rede hånd. Man skal have nogle brede skuldre, man skal være hårdhudet og frem for 

alt; man skal være upartisk!  

 
Mine tanker sidste år om at forlade formandsposten handlede især om de negative 

ting, der nu engang findes i alle foreninger. Det er begreber som uærlighed, falskhed, 

bagtalelse, kammerateri, instabilitet, rænkesmederi, mistillid, barnligheder og splid. 

Ser jeg tilbage, har der været for meget af de forskellige begreber de senere år, og 
det har været direkte pinligt, når medlemmer, som jeg har mødt til enten dyrskuet i 

Roskilde, kåringen eller til DAMOCHA, forundrede spurgte nærmere ind til det. Så er 

det, jeg tænker: Er det virkelig det, jeg ønsker at repræsentere som formand? Nej, 
selvfølgelig ikke. Og det er jeg sikker på, at ingen andre ønsker heller.  

 

De sidste 5 – 6 år har været så sure for mange, og når krybben er tom, bides hestene 
som bekendt. Det har vi også gjort – bidt ad hinanden og genereret en masse dårlig 

energi. Men nu er det som om, at bøtten har vendt, og jeg fornemmer en mere 

opløftende stemning på mange områder. Bl.a. er der kommet gang i hussalget igen, 

og med de nye fastforrentede lån med meget lav rente, skal der nok komme endnu 
mere gang i den. Det har en afsmitning på vores avleres virksomhed; nemlig at sælge 

heste. Ofte finder køberne pengene, når de har solgt deres lejlighed eller hus og skal 

ud og købe nyt. Og her har de mange gange mulighed for at låne lidt mere, end de 
egentlig har brug for. Så køber de en ny bil, måske et sommerhus - og en hest!  

 

Jeg har i den grad mærket den positive forandring, og det har givet mig ny, positiv 
energi. Jeg brænder for vores race og vores forening, og jeg ønsker, at foreningen 

skal vokse sig endnu større og mere stærk i årene fremover. Og denne fremtidsudsigt 

hviler også på medlemmerne. Så der skal virkelig gøres noget fodarbejde for at gøre 

foreningen interessant at være medlem af – også for rytterne, og her er alle input 
velkomne. 

 

Et tilbageblik på 2014: Der var årets dyrskuer, hvor vores race var repræsenteret og 
tog flotte point med hjem. Dernæst stod den på basiskåring, hvor 13 heste stillede og 

fik deres avlsgodkendelse. Og så var der årets store arrangement, nemlig DAMOCHA. 

Denne gang lykkedes det at få nok tilmeldte heste, og det var et interessant 



DAMOCHA denne gang. For det første var der flere helt unge heste tilmeldt, og det er 

lige præcis det, avlerne skal bruge DAMOCHA til. Og for det andet var det første gang 

også muligt at afvikle konkurrencen om Bedste Danske Avler, hvor der minimum skal 
stille 3 avlere med hver minimum 3 heste. Det var et tæt opløb, og når man ser på 

pointene, som hestene fik, så skal avlerne være stolte af deres arbejde.  

 

Der også kommet rigtigt godt gang i medlemsaktiviteterne. Der er nu flere 
tilbagevendende arrangementer på hhv. Sjælland og på Fyn, men Jylland halter altså 

lidt her. Hvad kan vi gøre for at få noget mere aktivitet blandt medlemmerne i 

Jylland? Det står medlemmerne frit for at arrangere en aktivitet. Det kan være en 
gåtur med unge heste, en fælles ridetur i skoven, på heden eller langs det fantastiske 

Vesterhav, agility for alle, working equitation eller noget helt, helt andet. Hensigten er 

at samle andre P.R.E. entusiaster, finde nye hestevenner og et godt sammenhold. 

Aktiviteterne bliver gratis slået op på hjemmesiden, og Facebook er jo et fantastisk 
medie til at annoncere arrangementet, hvor man kan oprette en separat side for 

aktiviteten. At arrangere en aktivitet kræver først og fremmest ikke ret meget andet 

end viljen til at stå for det. 
 

Vores avlere har trods svære tider været vedholdende. Og nogle af dem har gjort sig 

nogle dybe tanker om deres avl. For hvad er det, der sælger? Nogle har valgt at 
lægge deres avl om med større fokus på kvalitet, korrekt eksteriør og ikke mindst 

gode gangarter. Dog må vi konstatere, at det er ridehestene, der sælger bedst. Men 

drømmen om den spanske hest skal også være opfyldt for den nye PRE ejer. Og det 

er bl.a., at hesten skal have masser af hår, karisma og nobelhed – i det hele taget en 
hest, man lægger mærke til. Og det sidste er jo ikke så svært at opfylde, når vi taler 

om vores race. Vi har nok verdens smukkeste hest i PRE hesten 

 
Foreningen er gået ind i sit 21. år, og vi har lært rigtigt meget. Og ikke mindst lærer 

vi fortsat, og sådan skal det også være. Vi lærer af vores fejl, og vi lærer af vores 

succeser. Og den største motivation er helt klart sammenholdet og fælles opbakning. 
 

Til slut vil jeg sige stort tak til Irmelin, der har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. 

Irmelin har siddet som kasserer de sidste 4 år og har styret foreningens regnskab og 

økonomi med hård og kærlig hånd. Tak for et godt samarbejde, god holdånd og held 
og lykke fremover. 

 

Tak til jer for at lytte med på min beretning. 
 

 

 
 

 

 


