
Formandens beretning 2021/22 
 
Så er der gået endnu et år, men i modsætning til det tidligere år så har 2021/22 haft nogle 
aktiviteter som begynder at komme ud af Coronaens skygge. 
 
Vi har haft strik og spring, heldigvis ikke samtidig, velbesøgt påskehygge i midten af Gribskov 
og julefrokost hos Charlotte og Preben. Tak fordi I vil ligge hus til og tak for at I igen i år ligger 
hus til. 
 
Turudvalget har traditionen tro afholdt nogle ture, men jeg vil overlade det til Susanne at 
fortælle om turudvalgets aktiviteter. 
 
Vi har også haft aktiviteter, hvor initiativtageren har stået for planlægning og afholdelse med 
hjælp fra FK udvalget og bestyrelsen. Det er måske noget vi skal forsøge mere med? 
Opmuntre flere medlemmer til ikke blot at komme med idéer til aktiviteter, men også til at 
stå for arrangementerne. Men jeg tænker vi kommer til tale mere om det, når vi skal diskutere 
Susannes forslag. 
 
Vi har igen i år modtaget tilskud fra Gribskov kommune til at købe mere agility udstyr. Tak til 
Kickan som har stået for ansøgning og indkøb og tak til Hyggehest og Pernille som har alt 
vores agility udstyr stående. Nu har vi efterhånden en del udstyr så Pernille er kommet med 
forslag om at købe en trailer, så det kan nemt blive opbevaret, men samtidig stå klar til at 
blive kørt ud til medlemsaktiviteter. Et rigtig godt forslag som passer godt med Susannes 
forslag, om at få flere aktiviteter og medlemmer til at initiere. disse. Lad os tale om det når vi 
når til Pernilles forslag. 
 
Vi har også forsøgt at afholde et ungdomsarrangement, men har måtte aflyse pga for få 
tilmeldinger, hvilket desværre også var tilfældet med Sara Vorks foredrag om fysioterapi og 
osteoterapi, men førstehjælpsforedraget blev gennemført med super fin tilslutning og lige 
om lidt er der trec og agility træning og leg på Dyrehavehus, som har fuld tilmelding og i 
januar er der foredrag med Camilla Stormont, som ser ud til at have god tilslutning. Det er 
ikke altid lige nemt at gennemskue, hvad vores medlemmer ønsker af aktiviteter, men lad os 
tage snakken. 
 
Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne takker alle årets hjælpere for indsatsen, bestyrelsen, 
udvalgene og alle der har hjulpet i løbet af år. Uden jer havde der ikke været nogen aktiviteter. 
Årets hjælpergave er en mulepose med Dagfaris logo. 
 
Tak ❤️ 
 


