Formandsberetning 2015

Det har været et år med mange aktiviteter og nu skal jeg passe på ikke at glemme nogle af dem, for der
har været mange. Året startede desværre med en kedelig besked med at Åge Rasmussen sov stille ind
efter kort tids sygdom. Vil forsamlingen holde 1 minuts stilhed for Aage Rasmussen? Æret været hans
minde.
Vi startede året med spis sammen aften med gamle egns retter og det er altid et hit, hvor der ikke
serveres meget salat til alle retterne. Jeg kan ikke huske alle retterne, for der altid mange at vælge
imellem.
Der har igen i år været hjælp til tilkørsel i Bjergby.
Så var der tema aften med Jørn Laursen, hvor vi hørte den spændende historie om Taroks.
Groom træning ved Udo Buichwald med hele 2 dage til det – uden tvivl meget lærerigt for både
grooms og kuske!
Der har været indendørs træning i Karup, klubstævne, åbent hus, top cup, pløjedag i Hvorupgård,
løvsprings tur ved Agnes og Steen, pinse tur, besøg hos Henrik Lauridsen med mange flotte vogne,
deltagelse ved Hjallerup Marked med både kaperkørsel og show.
Som noget nyt var der en tur for naboerne til Holtegaard i forbindelse med vores internationale
stævne, så de vidste hvad vi går og laver og hvad det kommer til at betyde for dem at vi holder så stort
et stævne. Der var stor opbakning til det fra naborens side af og de gav udtryk for stor tilfredshed med
arrangementet.
Så var der Hjørring dyrskue.
Så kommer kronen på værket: årets største begivenhed det internationale stævne, hvor der dog ikke
var så mange deltager som forventet og ønsket, men de der kom fik et kanon stævne og der kom
meget ros til alle som lagde det store arbejde i det som de gjorde. Og alle de frivillige som var i gang
før, under og efter stævnet! Uden deres hjælp – intet stævne! Så en stor og kæmpe tak til de som
valgte at bruge tiden på det. TAK!
Efter stævnet var der hjælperfest – heldigvis med god opbakning.
Der har også været en weekend for juniorer – et rigtig godt initiativ.
Så gik Løvfalds turen op til Tværsted hvor der skulle køres ned til is huset efter en is. Det er ved at blive
en tradition med den efterårs tur i Tværsted hos Flemming.
Efterårets sidste klubstævne – også med top cup, pløjedag i Flauenskjold, og nu generalforsamlingen,
hvor jeg vælger at stoppe som formand af personlige årsager og vil i den forbindelse sige tak for året
der gik.
Det skal lige siges at vi ikke stopper her med aktiviteter for i år - endnu er der lige en julefrokost og en
julehygge tur, som der plejer at være stor opbakning til.
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