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Den 5. sep. fik jeg den triste besked, at Åge Thomsen var gået bort. Åge var med i VK´s
bestyrelse/udvalg og især pløjning var hans stor interesse. Åge var udannet pløjeinstruktør samt
pløjedommer og dømte til flere mesterskaber rundt om i Danmark. Åge og Birte afholdt pløjedag i
Dybvad, hvor det stegte flæsk og kærnemælksvælling var i høj kurs, så højt at der var folk som
ringede og spurte, om man kunne komme og spise med. Det og mange ting kan vi alle være Åge
taknemlig for. Ære være Åge Thomsen minde.
Jeg synes, at det har været et meget spændende år, hvor jeg har set og været med til de mange
aktiviteter, som vi har.
Alle medlemmer i Vendsyssel Køreforening kan godt være stolte (som jeg også sagde sidste år og
året der før): Rundt i hele Danmark, snakkes der om os, på den gode måde, og det er uanset, om
det er i forbindelse med bredde eller elite.
Breddeudvalgets to ”Åbent Hus” dage sammen med rideklubben og Holtegaard og ideen med
samarbejde om sommeruge, imellem HKR, THKS, hvor sommerugen i 2014 var her på
Kørecenteret var alle store succeser.
PR-udvalget har en utrolig masse gode ideer til at få køresporten og VK i de forskellige medier. Her
skal nævnes stande på messer og dyrskuer og gavekort på køreture til bankospil. Der må ikke
glemmes Temadage, hvor skoleklasser får lidt fortalt samt de prøver at køre en heste vogn. Den
idé er også vores. Super godt.
Pløjeudvalgets supergode ide med en ”pløjedag” og ikke en ”stævnedag” har fået flere til at
komme og få hjælp til at pløje. Den gode mad og hygge trækker også en del deltagere.
Vi har haft kuske med ved Concours de tradion på Nørre Vosborg, hvor Kjeld Jensen blev vinder af
konkurrencen. Rigtig flot og tillykke.
Køreudvalgets banebyggerkursus med Kim Andreasen og kørekurser på alle niveauer får
køreudvalget mange roser for fra rundt om i det danske land. Nu vil jeg håbe, at de, som de første i
Danmark, vil arbejde videre med ideerne om at lave kurser på 3 til 5 dage, hvor man bor og har sin
hest opstaldet på Holtegård og instruktøren er aflønnet eller købt fri fra arbejde. Sidste år var det
en ide, i 2015 håber jeg det så bliver gennemført.

Materialeudvalget gør et stort arbejde med at holde vores baner og materialer i orden.
Det er vi alle er meget taknemmelige for.
Der er igen i år to seletøjshold i gang hos Hans Mathisen og Harry Pedersen.
Hyggetræningen er mange andre foreninger ved at kopiere, da de kan se at der kommer flere ud
at køre, klubdage og aftner – er alle super gode tiltag, som gør det sjovt og godt at være i VK. Det
er også en hjælp til at få de nye kuske i gang. De nye kuske skal man tage i hånden, for at de
kommer, de kommer nemlig ikke af sig selv.
At få alt det nævnte til at lykkes, er fordi der er mange, som står sammen om at få det til at
fungere. Der er nogen, som har bidraget med en meget stor indsats og nogen med en noget
mindre, men vi skal alle huske, at alle brikker i puslespillet, store som små, skal bruges, for at vi
kan samle det til den køreforening, som vi har.
Tak til Lone og Frank, alle vores naboer rundt om, Holtegaards Rideklub og alle de som kom fra
andre foreninger og andre frivillige, til alle VK´s medlemmer og deres familier samt til alle vores
sponsorer, der har støttes os.
I kan alle være stolte og I må gerne klappe hinanden på skuldrene, for I har været med til at sætte
Vendsyssel Køreforening på det europæiske landkort for køresporten.
Det skal I alle have en meget stort tak for.
Vores 40 års Jubilæum d. 14. marts 2014 blev fejret på Dronninglund hotel med en super fest, hvor
snakken gik godt rundt om bordene hele aftenen. Der kom mange sjove og lystige historier fra de
40 år, som nu er gået. Jeg ser frem til de næste 40 år.
FORMÆND i VK, Erik Frederiksen, Kjeld Jensen, Egon Thomsen, Poul Jensen, Jens Peter Pedersen,
Carl Th. Christensen, Richard Hansen, Birgitte Jensen, Harald Holm Olesen, Flemming E. Nielsen.
Tre er desværre her ikke mere Erik Frederiksen, Egon Thomsen og Carl Th. Christensen
Village People kom med en sang I 1979 “ Go West”
GO West er en af de sange, hvor teksten er skrevet om en rejse mod et mål i frihed.
Sådan lidt frit oversat: Sammen vil vi rejse, en dag hånd i hånd, vi vil lave en plan, sammen vil vi
flyve så højt, det er dét, vi vil gøre.
Jeg ved at der er mange måder at leve på i sol og i skygge, sammen vil vi finde et område, hvor der
er plads, det er det, vi vil gøre.
Hvor Livet er roligt og fredfyldt her under den åbne himmel, der hvor skyerne er blå, det er det, vi
gør.

Sådan en rejse mod et mål føler jeg, at VK har været på, når man ser, hvad der er sket fra d. 14
marts 1974 og til i dag.
Det er fantastisk at se VK i dag. Om vi har gået hånd i hånd, som i sangen, ved jeg ikke, men i de 40
år har vi lavet et fantastisk stykke arbejde mod et mål, som VK havde sat sig! Og som vi alle kan
være stolte af.
Prøv at tænke på den udvikling der er sket. Nogen vil nok også sige afvikling. Men ser man på,
hvad der er ønsker om og på, hvor meget der køres, så må jeg sige, at der er mange positive ting
og tiltag, som er kommet for at blive. Derfor må man også huske historien om hvor, hvordan og
hvorfor der blev kørt med hest og vogn før bilen kom, for at rigtig at kunne forstå, hvordan kørsel
med heste gik fra at være arbejde og til nu, hvor det er en sport, som har mange discipliner.
Til sidst vil jeg sig Tak for god ro og orden i de 12 år jeg har været formand og jeg vil samtidig gerne
byde den ny formand velkommen.
Flemming E. Nielsen
Formand for Vendsyssel Køreforening

Concours de tradion på Nørre Vosborg d. 3 aug 2014, hvor Kjeld Jensen, blev vinder af
konkurrencen.

