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Da det har været et kort år, er det begrænset, hvor meget spændende der er at berette fra 

arrangementer. 

 

DM blev i år afholdt på Birken til alles tilfredshed. De havde langt et stort arbejde i, at gøre alle 

glade, og det synes jeg lykkedes til fulde. 

 

Det eneste SU har stået for i år, er championatet på Vilhelmsborg. Vi var meget glade for at se så 

mange deltagere i de forskellige årgange. Vi modtog mange positive tilbagemeldinger fra 

deltageren. Det var dejligt, da der var lagt et stort stykke arbejde I, at få det hele til at svinge uden 

forsinkelser. Specielt fungerede det godt med, at flytte sekretariatet ned i ridehuset. Rigtig god ide. 

 

Jeg synes det har været et godt kort år. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde både indbyrdes, men 

også i bestyrelsen med nogle gode og konstruktive møder. Tak for det. 

 

Vi har brugt meget til i SU på at prøve, at gøre det hele lettere at administrere, både for os selv og 

for et evt nyt SU. 

 

Da vi har valgt at indkøbe GO og afholde stævner under DRF, fandt vi at det var langt lettere, at 

vores reglement lænede sig så meget op af deres så muligt. Det krævede, at vi skar lidt ind til benet 

her og der, men vi fandt at resultatet blev lang mere tilgængeligt for alle. 

 

(Der bruges alt for meget tid på at svare på spørgsmål fra medlemmerne, som de selv kunne have 

slået op, havde det stået mere forståeligt og tilgængelig for alle.) 

 

Derfor står vi også fuldstændigt uforstående over for, at et medlem vælger at sætte spørgsmålstegn 

ved stort set alle punkter.   

Vi er opmærksomme på, at det er tilladt ifølge vedtægterne, MEN det er ikke tænkt sådan, at vi skal 

have modforslag til alle punkter, der herefter skal diskuteres på generalforsamlingen. 

 

Det er langt mange tanker og arbejde bag ændringerne fra vores side, og der er langt vægt på at 

tilgode se så mange så muligt. Ikke at tilgode se os selv. Medlemmerne bør have tillid til, at 

udvalgene udfører et seriøst stykke arbejde til de flestes glæde. Ellers er der ingen grund til at vi 

sidder her. 

 

Til næste år skal DM afholdes på Vilhelmsborg. Det kræver, at I medlemmer kommer ind i kampen 

og hjælper til. Det er ikke nok med Tordenskjoldssoldater. Hvis det ikke er tilfældet så hænger Dm i 

en tynd tråd. Det er desværre kommet mig for øre fra mange kanter, at der udvises stor modstand, 

når man bliver opfordret til at give en hånd med. Resultatet bliver, at vi alternativt må hyre nogen til 

hjælp. Det kommer til at blive dyrt for de startende. 

 

 

 

 


