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Bestyrelsen
Bestyrelse har bestået af 7 deltagere, 4 voksne og 3 junior medlemmer.
Organisationen er nu opdelt således, at alle kan deltage med netop de opgaver, som man har interesse i og
kun det. Der kan nedsættes ad hoc grupper/udvalg, som dækker de enkelte interesseområder. Den
administrative og økonomiske daglige ledelse varetages af ”ledergruppen” (i denne periode af Karen, Ole og
Steen).
Med denne nye struktur er der åbnet op for, at man kan deltage i de forskellige udvalg/grupper selv om man
ikke er valgt til bestyrelsen. Det er vores håb og forventning, at denne fokusering på den enkelte persons
interesser, vil skabe større ledelsesaktivitet.
Arbejdsformen i de enkelte grupper har været små hyggelige møder, hvor der ofte blev startet tidligt med lidt
mad.

Medlemmer af Søholm 4H har i  årets løb været involveret i en del organisationsarbejde, heraf kan nævnes:
Venneforeningen, Regionen 4Høst, deltagelse i 4H’s landsledelse og deraf følgende udvalgsarbejde.

Økonomien styres stramt ved detaljeret budgetstyring og kassereren (Ole) udarbejder løbende
bestyrelsesrapporter med budgetafvigelser.

I fremlæggelse af årsplaner på sidste generalforsamling blev der lagt op til, at der skulle arbejdes på at få
flere frivillige, fastholdelse og udbygge et bredt aktivitetsudbud samt samarbejde med andre
institutioner/skoler mm.
Målene har vi forsøgt opnået ved at fastholde og udbygge vore nye organisationsform og støtte op om
etablering af ny og spændende projekter.

Generelt om året
Søholm 4H holder i år 40 års jubilærum og det blev fejret ved et åbenthus arrangement i september.
Åbenthus arrangementet var en meget stor publikum succes med over 300 besøgende. Aktivitetsudbudet
var stort med dyrskue, dyrekonkurrencer, tombola, fiskedam, ponytræk, dyrefremvisning, bålaktiviteter,
venneforeningens cafe og ikke mindst en ”vild” rodeotyr. Under formandens jubilærumstale, blev en 40 års
nål uddelt til Anni Lenskjær, som startede foreningen og stadig er meget aktiv i støttearbejdet.

Der har været arbejdet hårdt på at gennemføre det strategiske idekatalog, som skulle være styrende for
udbud af aktiviteter i perioden. Resultatet har været omfattende udbud af aktiviteter til mange forskellige
alderstrin og interesser. Vores nuværende medlemstal på omkring 280 er et udtryk for dette.

Specielt skal nævnes:
Vi har foretaget en række udbygninger af faciliteterne til vores mange dyr, som nu indbefatter; grise, geder,
heste, kaniner, marsvin, høns og katte.

Vores ridestald på Aulholm rummer plads til vores 5 heste. I sommerperioden er de 2 mindste heste dog på
friland i Søholm. Der arbejdes fortsat på muligheder for at etablerer et bæredygtigt samarbejde med
rideklubben, således af fællesskabet med de andre børn og unge på stedet kan udbygges.

Samarbejdet med ældrehaverne har været meget fint og vi nyder de flotte haver.

Flere institutioner har vist interesse for samarbejde som med Dyssegårdens børnehaven, hvor et hold børn
modtages af en 4H instruktør en fast dag om ugen hele året rundt.

For de unge er det specielt lands- og regionaktiviteter som er attraktive.
Udvekslingsordninger og kurser i udlandet er der også mulighed. Vi vil opfordre til at disse tilbud benyttes
endnu mere. Vi gør specielt forældre opmærksomme på nødvendigheden af opbakning, så de unge kan få
læring og oplevelser som giver dem en væsentlig ballast for livet.

Aktiviteter
Året har været et aktivt år med mange og forskellige aktiviteter på både lokalt- og regionalt plan.
Her opsummeres de mest betydende afholdte:
Familiehold, Børnehavehold, Kaninhopaktiviteter, Klargøring af haverne, Klar parat dyrskue hold,
Kanin og marsvinhold, Multihold (mandag, onsdag og torsdag), Roskilde dyrskue, Sommersjov, Dyrelejr,
Udeskoler, Madskoler, Hestelejr, Kaninhophold indendørs og udendørs, Dyrepasserhold, Åbenthus,
Udeskole i efterårsferien.
Vi satser meget på uddannelse af unge og instruktører, hvor det er muligt.
Vi har i år haft 2 unge på juniorlederkursus på Landsforeningens kursuscenter i Esbjerg.
Som noget nyt har vi med store succes gennemført vores egen interne juniorlederuddannelse med 10
deltagere.
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Vores udeskole efter 4H principper, er nu gennemført 9 gange og både for yngre og ældre børne grupper og
både sommer og efterår. Hver gang med stor succes og med stor tilslutning.
4 madskoler i sommerferien er gennemført i Hørsholm, Hillerød og Allerød området.

Af udadvendte aktiviteter kan nævnes, Åbenthus, Hillerød kræmmermarked, Roskilde dyrskue og
aktivitetsdage hos Plantorama og Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm.

Samarbejdsrelationer
Børnehavehold – samarbejde med institutioner
Dyrehold – samarbejde med Kommunens Fritidsbutik
Dyrekort – samarbejde med Skolen i Virkeligheden
Madskoler – samarbejde med fødevarer og landbrug
Udeskoler – samarbejde med udeskolenetværk

Projekter
Som et resultat af vores af satsning på højere kvalitet i foreningen, kan vi nævne status for de største
projekter:

”Relationer med heste”
Er et projektet af en ny type af aktiviteter, som udføres ved at udnytte vores erfaringer med aktiviteter
for børn og unge samt anvendelse af vores heste flok.
Der lægges vægt på at arbejde målrettet med aktiviteter, der kan styrke sociale relationer mellem børn og
unge. Vi mener at det vil given dem en væsentlig livsballast samt, at medvirke til at de daglige udfordringer
og konflikter kan løses bedre ved en større indsigt og empatisk adfærd.
Projektet er ikke helt afsluttet men næsten færdig finansieret.

”Dyreskolen”
Projektet giver skal børn og unge mulighed for at være sammen med dyr, således at der skabes
interesse for og viden om dyreadfærd, pasning og pleje.
Projektet skal binde by og land sammen ved at give mulighed for omgang med almindelige
landbrugsdyr.
Projektets finansiering er nu 100% på plads, dog arbejdes der på en udvidelse.

”IT , dyr og børn”
Projektet består i  udvikling af et aktivitetsforløb, som sammenbinder anvendelsen af it med dyr, natur og
læring.
Formålet er at opnå kendskab og interesse for dyrs pasning og pleje, gennem brug af it-medier facilitere
viden og give mulighed for refleksion. Der lægges op til samarbejde og inklusion mellem børnene som en del
af forløbet.
Flere aktiviteter har allerede været omfattet af dette projektforløb.

”Regn med en ged”
Projektet skal skabe en platform for udvidet samarbejdsmuligheder mellem forening og
Institutioner, bl.a. skolen i virkeligheden.
Dette projekt er første trin som skal afdække vores muligheder for at indgå i sådanne nye
relationer. Derfor er den største indsat på udviklingsdelen.

Alt finansieringsaktivitet udføres i øvrigt af Venneforenings fundraisinggruppe.

Tak til
Foreningens succes er baseret på en lang række økonomiske, personlige og arbejdsmæssige bidrag hvor
en række skal nævnes:
Fredensborg Kommune som er en væsentlig bidragsyder til vores økonomi i form at tilskud efter
”Fredensborg reglerne” dette skal ses i forhold til kommunens erklærede mål at støtte frivilligt
ungdomsarbejde, men også ved særlige bevillinger til specifikke projekter.
En lang række sponsorer har bidraget med væsentlige beløb som anvendes i forbindelse med etablering af
udekøkken, bål faciliteter og heste hjælpemidler, stald og dyrefaciliteter.
Som hovedsponsore kan nævnes: Frilufts Rådet, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Nordsjællands
landbrugsskoles fond, Nordea-fonden
En lang række sponsorer (private og virksomheder) har bidraget med mange gaver som er blevet brugt til: It-
projekter, Præmier til dyrskue, åbenthus, div. stævner og konkurrencer.

En opfordring skal lyde til at støtte op om vores Venneforening, det kan gøres rent praktisk ved at tegne
medlemskab og ved at tilbyde hjælp til lejligheder.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle vore mange venner, støtter, instruktører, hjælpere og
bestyrelsesmedlemmer med ønsket om en fortsat højt og engagement.
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