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Bestyrelsen
Bestyrelse har bestået af 10 deltagere og der skelnes ikke længere mellem voksne og junior medlemmer. 
Organisationen er 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).
Denne struktur giver mulighed 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 fortsatte 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, ungdomsarbejde på lands og regionsplan, deltagelse i 4H’s landsledelse og deraf følgende 
udvalgsarbejde.
Økonomien styres stramt ved detaljeret budgetstyring og kassereren (Ole) udarbejder løbende bestyrelsesrapporter med
budgetafvigelser.
I årsplanen fra sidste generalforsamling blev følgende hovedområder fremhævet: flere frivillige, fastholdelse af strategisk
idekatalog og  samarbejde. Bestyrelsen har arbejdet inden for alle områderne, men der hvor der er største resultater er 
på ungeaktiviteter og uddannelse og i samarbejde med Kommunen
Målene har vi forsøgt opnået ved at arbejde med de unge som junior-guide eller junior-ledere.
Der er satset på intern uddannelse og praktisk deltagelse på aktivitetshold og videnformidling.

Landsorganisationen 4H
På landsmøde i år blev vi mødt med en afstemning om, hvorvidt Søholm 4H overholdte kvalitets- og minimumskrav. 
Afstemningen skulle forberede en ekslusion, hvis vi ikke fulgte reglerne om et fælleskontingent på 200 kr samt blev en 
del af det fælles medlemssystem. Et knebent flertal medførte at der skulle indledes en eksklusionssag til næste 
landsmøde. Da der kræves 2/3 af stemmerne for en eksklusion tyder det på, at der ikke vil kunne gennemføres en 
eksklusion.
Dilemmaet for landsledelsen var således; at vores klub ikke overholdt minimumskrav men tilgengæld heller ikke kunne 
ekskluderes. Med vores anbefaling har landsledelsen nu udarbejdet forslag til minimumskrav som medfører, at Søholm 
4H nu overholder disse. Landsledelse har accepteret, at vi ikke er direkte tilsluttet til Winkas, men kan afgive de 
nødvendige medlemsoplysninger fra vores eget medlemssystem.
Så vi håber, at vi kan se frem mod et mere samarbejdsorienteret forhold til landsorganisationen.

Generelt om året
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 300 er et udtryk for dette.
Specielt skal nævnes:
Vi foretager løbende udbygning af faciliteterne til vores mange dyr, som nu indbefatter; grise, geder, heste, kaniner, 
marsvin, høns, ænder (er spist af ræven) og katte.
Vores heste og faciliteter på Toftegaard har givet os en række af nye og forbedrede muligheder for at vi kan udfoldes os 
med enkeltparts- og holdaktiviteter. Det har været et øget aktivitetsniveau ved samarbejde med Søholm Sports Rideklub 
som holder til på stedet.
Samarbejdet med ældrehaverne har været meget fint og vi nyder de flotte haver.
Flere institutioner/skoler har vist interesse for samarbejde og der har været afholdt flere aktiviteter med succes.
For de unge er det specielt lands- og regionaktiviteter som er attraktive.
Udvekslingsordninger og kurser i udlandet er der også mulighed. Specielt på det internationale område har vi oprustet 
kraftigt ved Frederiks indsats.
Vi vil opfordre til at disse tilbud benyttes endnu mere. Vi gør specielt forældre opmærksomme på nødvendigheden af 
opbakning både fra de unge og forældrene, så de unge kan få læring og oplevelser som giver dem en væsentlig ballast 
for livet. Aktiviteter målrettet mod 12+ udfoldes ved aktivering af juniorguide og juniorledere, Ungehold (tøsehold) og en 
kraftig satsning på intern lederuddannelse.

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, Kanin og marsvinhold, Dyrepasserhold 
(mandag, torsdag og lørdag), Ungehold/tøsehold, Dyreskole, Udeskoler, Madskoler, Kaninlejr, Hestedaglejr, ridelejr, 
kaninhophold indendørs og udendørs, høst og børnedyrskue, Dyreskole og Ridelejr i efterårsferien.  
Vi satser meget på uddannelse af unge og instruktører, hvor det er muligt.
Interne lederkurser med temaer: ledelse og samarbejde, sociale medier, for børn og unge.
Interne fagkurser med temaer: dressur, kür
Vores udeskole/dyreskole efter 4H principper, er nu gennemført  mange gange og både for yngre og ældre børne 
grupper og både sommer og efterår. Hver gang med stor succes og med stor tilslutning.
5 madskoler i sommerferien er gennemført i Hillerød, Allerød, Hundested og Helsingør området.
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Af udadvendte aktiviteter kan nævnes, Kaninudstilling i Oksbøl, Hillerød kræmmermarked (venneforeningen), Hillerød 
slotssøfestival og Fredensborg slotsmarked. (sammen med venneforeningen), Roskilde dyrskue ungecamp samt et 
kommende dyrelejr i Herning i forbindelse med  europaudstilling af kaninger.
En stor oplevelse var årets høst og børnedyrskuet i slutningen af september hvor alle var i sving og hvor vi havde et 
meget stort antal besøgende.

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 satsning på højere kvalitet i foreningen, kan vi nævne status for de største projekter

”Dyreskolen” – afsluttedes nov 2016
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.
”Regn med en ged” - aktiv
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.
”Byhaver” - aktiv
Vi deltager i landsdækkende projekt hvor der etableres haver. Gennem 20 byhaver skal projektet involvere 1.250 
deltagere og 200-250 frivillige i løbet af projektperioden på 2 år og 4 måneder. Projektet er støtte af Nordea Fonden.
”Cassiopeia” - aktiv
Et udviklingsprojekt for Isolerede ensomme børn og unge.
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.
Projektet et samarbejde mellem Søholm 4H og Fritidsbutikken i Fredensborg kommune.
”Unge aktive medborgere” - aktiv
Et udviklingsprojekt for at skabe beviste og aktive unge medborgere med forståelse for
demokratiske processer og medindflydelse.
Projektet er støtte med midler fra Fredensborg Kommunes Medborgerskabspulje.
”uddannelsesforløb for medlemmer i alderen 10 – 12 år” - aktiv
Et udviklingsprojekt som vil sættes os i stand til at kunne tilbyde konkret uddannelses tilbud til denne målgruppe, udfra 
vores målsætning:

• Søholm 4H vil være med til at skabe fremtidens ledere.
• Ledelse funderet på forståelse for natur og sociale sammenhænge

”uddannelsesforløb for medlemmer i alderen 13 – 14 år” - under ansøgning
Læring om; instruktion, samarbejde i grupper, forskellige kommunikationsformer samt introduktion til digitale værktøjer 
og sociale medier
”EU projekt; "Back to the Roots"  - aktiv
ungdomsudveksling, interkulturelt 8 dage i Grønland
”EU projekt; "EXIT for human Right" - aktiv
erfaringsudveksling 9 dage i Ukraine

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, Nivå Center fond.
En lang række sponsorer (private og virksomheder) har bidraget med mange gaver som er blevet brugt til: It-projekter, 
præmier til dyrskue, fællesarrangementer, div. stævner og konkurrencer.
Også en stor tak til vore venneforeninger som har bidraget med stor støttet til vores aktiviteter. Støt Venneforeningen, 
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 engagement.

Beretning for 2017/2018  Side 2 af 2


