
FU’s beretning, november 2017 

 

Endnu en gang velkommen til årets GF.  Som de tidligere år deles beretningen i tre 

og selvom det kun er 8 mdr. siden vi afholdt den sidste GF, har det jo været årets, 

Fjordhesteaktivitetsmæssigt set, 8 travleste måneder og med de indkomne forslag 

er der udsigt til en GF af normal længde. 

Som sagt 3 beretninger, Leif tager sig af avlens og Vibeke af sportens og jeg starter 

med FU’s beretning.  

Efter GF d. 18 marts lykkedes det os at afholde konstituerende bestyrelsesmøde 

allerede week-enden efter 24-25 marts. Udover den nye bestyrelse blev også 

suppleanter og ressourceperson inviteret og alle deltog. 

Foruden konstitueringen var de væsentligste punkter der blev taget op: 

• Forbedring af den interne kommunikation. 

Internt søgtes det opnået ved en lukket facebookgruppe for bestyrelsen hvor 

vi forpligtede os til at holde hinanden ajour om de opgaver den enkelte 

arbejde med, hvor vi kunne følge op på aftaler fra bestyrelsesmøder og 

løbende kunne træffe nødvendige beslutninger. Der er ingen tvivl om at det 

har forbedret kommunikationen væsentligt. Men der er bestemt også plads til 

forbedringer.   

• Forbedring af den eksterne kommunikation. 

Helt konkret manglede vores hjemmeside en række ajourføringer og 

aktivitetskalenderen fra mødet med lokalforeningerne i november var ikke 

ajour. Dertil kom at bestyrelsens informationer til medlemmerne via 

bestyrelsens offentlige facebookside var næsten gået i stå, så det var nogle 

helt konkrete opgaver vi søgte at forbedre og specielt blev informationerne 

via facebooksiden øget væsentligt og forhåbentligt til et nogenlunde 

tilfredsstillende niveau. 

• Genetablering af tilliden mellem bestyrelse og webmaster og indgåelse af ny 

samarbejdsaftale. Vi, dvs Leif og jeg, fik etableret møde med webmaster, Dan, 

allerede 11 april. Det blev et positivt møde i en konstruktiv ånd og vi fik 



forhandlet en ny og for Fj.DK billigere samarbejdsaftale i hus. Siden har vi haft 

et godt samarbejde med Dan 

• Etablering af redaktion af årsskrift 2017. Det var således at vi i bestyrelsen 

havde fået den opfattelse at redaktionen, efter et kaotisk redaktionsforløb 

ved bladet i december 2016, var ikke eksisterende, men at to af redaktørerne 

havde sagt ok til at stå for en såkaldt blog. 

Heldigvis fik vi etableret en redaktion bestående af tre fra den gamle 

redaktion, Mette Kofoed, Louise Mandrup og Lisbeth Pedersen og selv om 

redaktionen vel først kom i gang med årsskriftet her i begyndelsen af oktober, 

så har jeg fra sidelinjen, kunnet observere et engageret og gnidningsløst 

samarbejde redaktørerne imellem og bladet er allerede færdigt nu. 

 

Dertil kom at Birgit tilbød at lave 6 halve sider til Hest og Rytter her i 2017 og 

det har vi bestemt også været glade for. 

Det er vel også en god løsning såfremt vi fremover kan kombinere et årsskrift, 

med en blog og artikler i H&R, men tingene kan jo kun lade sig gøre hvis nogle 

vil udføre arbejdet og heldigvis ser det ud til at vi har fået en mulig ny H&R 

redaktør til 2018 

• Adgang til Hestedata 

Det blev jo på GF i marts vedtaget at alle medlemmer kunne få adgang til 

SEGES Hestedata. I praksis betyder det at de medlemmer der har adgang til 

vor hjemmeside og Fjordhorse får adgang til Hestedata med 

medlemsnummeret, med FJ foran, som brugernavn og deres adgangskode hos 

os blev også adgangskoden til Hestedata. Allerede medio april fik alle denne 

adgang og nye brugere er så kommet på ad to omgange. Vi har et par gange 

reklameret med det på den åbne facebookside for at få nye medlemmer, om 

det har haft nogen betydning er svært at sige, men det er et godt tilbud, men 

giver noget ekstra administration. I det hele taget er vor styring af 

medlemskartotek, med registreringer af betalinger mm, tildeling af 

adgangskoder til hjemmeside og fjordhorse, betalinger via Nets og adgang til 

Hestedata en arbejdskrævende foranstaltning, specielt fordi der ikke er nogen 

samkøring, så alt skal oprettes og slettes alle steder. 

Apropos medlemmer, så er vi pt. 571 medlemmer. Ser vi på beretningerne fra 

marts 2016 og marts 2017 er tallene 516 og 502. Men det er ikke 



ensbetydende med at medlemstallet er ”steget”, for tallene er opgjort på 

forskellige tider af året. Normalt er der ca 100 medlemmer der ikke betaler 

kontingent og knap 100 der melder sig ind i årets løb, men et fald på kun 14 

fra marts 2016 til marts 2017 hvor kontingentet steg 100 kr er flot og 

indikerer at kontingentstigningen ikke har haft nogen nævneværdig 

indflydelse på medlemstallet. Medlemmerne fordeler sig med 316 ordinære, 

116 familiemedlemsskaber, 96 junior-, 29 senior-, 3 lokalforeninger, 4 

æresmedlemmer og 7 udlandsmedlemmer og landsdelsmæssigt drejer det sig 

om 371 jyder, 132 sjællændere, 52 Fynboer og 9 Bornholmere. 

 

• Og så vores helt ømme punkt: Den nye hjemmeside. Nej den er ikke klar. Kort 

sagt har det vist sig at opgaven har været langt større end Freka havde 

forestillet sig, og dertil kommer at arbejdet lå stille i hele sommerperioden. 

Men der er lavet ”en plan” for det resterende arbejde og den er lige på 

trapperne.  

 

Fra noget lidt negativt, til noget positivt. Den positive tendens vi vel så starten på de 

seneste to år, med stigende efterspørgsel på vore heste og helt fornuftige priser, 

specielt på sportsheste, er fortsat i 2017 og der er intet der tyder på at det stopper, 

tværtimod.  

Vi har nu i mange år holdt lokalforeningsmøde i november måned med evaluering af 

året og koordinering af næste års aktiviteter. Det var også planlagt til at finde sted 4 

november i år, men vi valgte at aflyse, eller måske rettere udsætte. Det er planen at 

bestyrelsen, sports- og avlsudvalget afholder fælles medlemsmøder i januar/februar 

og så vil det være praktisk i den forbindelse at holde møde med de enkelte 

lokalforeninger. Aktivitetskalenderen er klaret via en facebookgruppe for 

lokalforeninger, der etableredes efter sidste års GF.  

Man kan vel også sige at både lokalforeningsmøde og GF i november måned vel 

giver en lovlig stor arbejdsbyrde til bestyrelsen og udvalgene. 

Apropos arbejdsbyrde og honorering. Vi har i mange år haft det princip at man ikke 

skal have betaling for det frivillige arbejde der udføres i foreningen. Det er bla 



formuleret i den forretningsorden der gælder for bestyrelse og udvalg hvor blot 

kørsel og evt overnatning dækkes ifm arrangementer hvor man har væsentlige 

pligter. Det er et princip jeg går ind for, da jeg mener at det er interessen og lysten 

der skal drive værket alene. Det har været diskuteret på det seneste 

bestyrelsesmøde. Men måske er jeg ved at blive for gammel, måske har tiderne 

ændret sig og jeg kan sagtens forestille mig en snarlig fremtid hvor arbejdet må 

honoreres og at dette så må betales via kontingentet, eller, som det har været 

diskuteret tidligere, hvor bestyrelsen betaler sig fra en række opgaver. 

Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskollegaer, Avlsudvalget og Sportsudvalget 

for et godt samarbejde siden GF i marts og takke redaktion, lokalforeninger og 

frivillige for deres hjælp. 

 

FSH 


