
Vi ønsker som den siddende bestyrelse også at give vores besyv med til hvor vi ser foreningens fremtid.  

Vi er valgt af vores medlemmer. Medlemmer der består af meget forskellige mennesker. Vi ønsker at være 

en forening der repræsentere alle vores medlemmer. Fra ”Bonderøven fra skive” til ”Avleren fra syd 

Sjælland.”  

- Både ryttere der syntes at 156 cm er rigeligt, og dem der ikke kan få deres spanske hest stor nok.  

- Dem som ønsker den gamle barokke type og dem som er til den nyere dressur model. 

- Dem der syntes en rigtig PRE er skimmel, og dem som syntes at Pearl er det smukkeste i verden. Der skal 

være plads til os alle.  

Vi ønsker en forening der anser samarbejde og kollegial sparring som en fordel. Fremfor konkurrence og 

fremhævelse af egne interesser. Vi skal favne bredt og vi skal sikre at alles interesser bliver tilgodeset og 

hørt.  

 

Vi håber på at foreningen stadig har sin berettigelse. Om det bliver som en ren forening hvis hovedformål 

er promoverer racen positivt. Om det bliver som en forening der stadig laver DAMOCHA og avls 

godkendelser, og hvis opgave bliver at hjælpe folk med at finde ud af at få deres papirer online, direkte fra 

Spanien, Eller om det bliver en forening med et dansk eksternt stambogskontor, kan kun fremtiden og 

medlemmernes ønske vise. Som det er lige nu, er flere muligheder åbne.  

At sidde i bestyrelsen kræver rigtigt meget arbejde og vi håber at mange vil være med til at bruge deres tid 

på dette.  Det er er både sjovt og lærerigt. Men det kræver også rigtigt mange timer, Både de planlagte og 

alle de timer der dukker op fordi vores medlemmer har brug for at vi tager stilling til tingende.  

Vi har opdatering af hjemmesiden, Facebook og vores medlemsblad som nu også mangler ny redaktør.   

 

Udover dette er der arbejdet i at lave Avls godkendelse og DAMOCHA. Både før, under og 

efterbearbejdning. Og arbejdet i at finde ud af hvad der skal til for at gøre det mere attraktivt for vores 

medlemmer at deltage.  Så vi håber at der bliver mange hænder at fordele disse roller på.   

Vores håb med denne generalforsamling er at få godkendt regnskabet, Får stemt en ny bestyrelse ind. Her 

vil vi ligge pauser, ind da vi jo ikke har vidst hvem der stillede op, og dermed give alle muligheden for at få 

afklaret med deres fuldmagter hvad de mener der skal stemmes om. Derefter håber vi at bestyrelsen kan 

sætte sig og afholde et møde og derefter indkalde til Ekstra ordinær generalforsamling hvor vi håber på 

rigtigt mange gode ideer til hvor foreningen skal hen herfra. Så alle har lidt god tænketid.  

Vi håber på at medlemmer vil tage positivt imod fremtiden og vil være med til at tænke i positiv retning.  

 


