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Jeg har frygtet den her tale, da Vendsyssel Køreforening i år har mistet 2 medlemmer, der gik bort pga kræft.
To alt for unge medlemmer, der på hver deres måde har bidraget til foreningen.
D. 16. august sov Peter Hansen stille ind 52 år gammel, efter et sygdomsforløb på ¾ år. Peter er vokset op og
har levet hele sit liv med heste. Peter var et stille medlem, der ikke gjorde meget væsen af sig, men som
gerne gav en hjælpende hånd.
Godt en måned senere d. 20. september sov Charlotte Kokholm stille ind, efter hun havde tilbragt den sidste
tid på Hospice i Frederikshavn. Charlotte er også vokset op med heste, og de seneste år siddet i både
pløje/brugskørselsudvalget og i køreudvalget, hvor hun især i køreudvalget har gjort et stort stykke arbejde
bl.a. i forbindelse med stævner.
Jeg vil personligt savne begge to rigtig meget!
Jeg vil bede jer rejse jer op og holde et minuts stilhed for Charlotte og Peter.
Æret være deres minde.
Tak.
Året 2018 startede med at en af VKs tidligere formænd Poul Schütte kom og fortalte om starten på vores
forening. Det gav en masse snak og minderne vældede frem i løbet af aftenen. Der var mange gange jeg
kunne høre sætningerne: Kan du ikke huske….eller Var det ikke godt nok ….osv. En spændende aften i
historiens tegn.
Så var der traditionen tro Spis sammen aften – igen en god tradition, hvor der dog i år var en smule grønt.
Jeg håber traditionen fortsætter, da det er en god chance for at mødes i vinterhalvåret.
Næste arrangement var Svendsens og min fortælling om vores tur til Canada. Vi tager gerne turen igen.
Igennem året har der været klubstævner, hyggeture, sommeruge, pløjedage og diverse kurser. Alt dette vil
jeg overlade til de respektive udvalg at berette om.
Dog vil jeg nævne at vores årlige landsstævne blev udsat pga. den meget smitsomme herpesvirus, der på det
tidspunkt havde kostet nogle heste livet. Dette var en beslutning taget her i foreningen og vi gik som noget
helt naturligt ud fra, at vi senere kunne afvikle dette stævne. Det blev desværre bremset af køreudvalget
under DKF. Til dette kan jeg kun sige, at jeg i samaarbejde med VKs køreudvalg, gjorde hvad jeg kunne for
at få det gennemført. Desværre uden held. Bekymringerne gik meget på om de jyske kuske kunne nå og
kvalificere sig til det forestående DM. Det blev så – efter opfordring fra nogle kuske – besluttet at kuske der
allerede var tilmeldt VKs landsstævne fik godtgjort et kvalifikationsstævne. En god beslutning når det skulle
være, men ærgerligt set fra vores side.
Køreudvalget og jeg har efterfølgende drøftet evt. afvikling af internationale stævner. Udgangen på dette er
blevet, at vi ikke lige for nu vil bruge kræfter på de meget store stævner.
Jeg havde forinden gået og tænkt over hvem vi i grunden holder de stævner for og bruger så mange kræfter
på, da VK ikke selv har kuske der kører internationalt. Løsningen blev at vi i stedet vil afholde 4 klubstævner
og 1 landstævne. Dette for at give VKs egne medlemmer mulighed for at deltage i stævner og måske få
lysten til at komme videre. Altså bruge kræfter og tid på vore egne kuske.
Syfolket mødes igen om onsdagen hos Harry og jeg er sikker på, at de der har lyst til at kigge hvad det er, er
meget velkommen til en snak! Jeg kan forsikre at snakken går!
VK har også i år været at finde på både Hjallerup Marked og Hjørring Dyrskue med kaperkørsel og show.
Det kan være nogle seje dage med kaperkørsel alt efter vejr og publikum – men også hyggelige og sjove. De
knap så ædru passagerer kan godt give anledning til smil på læben!

I år stillede 12 kuske op med heste, vogne og hjælpere for at køre lodsejere i Hammer Bakker rundt i
området. Det blev en smuk tur – kan næsten ikke andet i det område – og det er fantastisk at komme helt ind
i hjertet af Hammer Bakker. Vi har jo mulighed for at lave et orienteringskørsel deroppe, og det håber jeg
meget bliver til noget. Jeg var selv med for år tilbage og det var SÅ skøn en tur og en hyggelig dag!
Jeg vil gerne takke alle – kuske, hjælpere og andre der har givet en hånd med på både marked, dyrskue og
lodsejertur.
Jeg var d. 28. oktober til formandsmøde på Fyn.
Som flere af jer uden tvivl har bemærket, er der noget uro i DKF. Det er startet for lang tid siden, og jeg må
sige, jeg lidt har opgivet at forstå og følge med i hvem der har gjort og sagt hvad.
Der er medlemmer i FU der har trukket sig, en kasserer der trak sig, næsten med dags varsel, en formand og
en sekretær der efter formandsmødet har meddelt at de trækker sig. For derefter at stille op i 3 mdr. til der
findes afløsere. Noget gedigent rod! Men forhåbentlig kommer der ro på, når der kommer andre ind.
Så det bliver et spændende hovedbestyrelses møde d. 25. november.
Jeg vil slutte som sidste år med at sige Vendsyssel Køreforening er for ALLE og ALLE skal synes, det er
sjovt at komme her.
Når det er sagt – så skal vi også ALLE være med til det! Så kom og vær med til at gøre køreforeningen til
lige præcis den forening, du gerne vil have!
Mød op – bak op og kom når der er arrangementer!
Det kan godt ske I synes, der er takket nok i den her tale, men det er folks fritid – dyrebare fritid – der bliver
brugt på VK og det kan ikke værdsættes nok! Derfor endnu engang en stor tak til alle udvalg, medlemmer i
VK og andre for det kæmpe arbejde, I hver især gør for VK!
Tak for ordet og tak for de sidste 3 år på formandsposten. Jeg ønsker rigtig god vind til den kommende
formand.
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