Dreki Vikingerne

10 marts 2019.
FORMANDENS BERETNING.

Så mødes vi igen i Dreki Vikingerne til endnu en
Generalforsamling. I år er det 17 år siden foreningen
startede og i år er det 17 gang, vi skal mødes på Ribe
VikingeCenter for at holde sjove, hyggelige og lærerige
aktivitetsdage, syaftener, maj marked, sommerferie,
efterårslukning m.m.
Dreki Vikingernes medlemstal svinger altid lidt. I 2018 var
der 77 betalende medlemmer i foreningen, i dag er der 63.
Ved sidste Generalforsamling, besluttede
Generalforsamlingen at foreningens medlemskontingent
skulle sættes op til 200 kr. pr. medlem pr. år. Dette for at
give medlemmerne med deltagende hest i uge 30 en
mulighed for støtte til hesterelateret aktivitet
Antallet af deltagende heste í uge 30 falder næsten fra år til
år. Nogle af medlemmernes gamle stabile heste er faldet
bort, med det til følge, at der ikke bliver købt en ny hest.
Andre medlemmer har pt. ikke en hest der kan deltage i
opvisningerne, og vælger derfor at deltage uden hest.
Andre medlemmer uden hest, har meldt sig i foreningen og
deltager i formidlingen på anden vis.
Som forening, vil vi gerne gøre noget ekstra for dem der
deltager med deres heste. Hvordan og hvad der skal ske, vil
vi gerne lægge ud til medlemmerne og til foreningens
hesteansvarlige gruppe, som i samarbejde med bestyrelsen
kan planlægge noget.
Dreki Vikingerne er som udgangspunkt en hesterelateret
vikingegruppe, hvilket jeg også håber den vil blive ved med
at være. Jeg må dog konstatere at gruppen er i konstant
forandring som resten af omverdenen.
Som Vikingeforening er vi dog en stærk og alsidig forening,
med mange formidlingsmæssige kompetencer, godt
sammenhold og stor ansvarlighed over for gruppen og Ribe
VikingeCenter.
Da foreningen startede for 17 år siden, var vores udstyr og
påklædning meget ens og sparsom. Sidste år havde vi en
stor teltlejr med en righoldig og smuk formidling til alle de
besøgende gæster på RVC. Vores påklædning og udstyr

bliver konstant smukkere og udvidet, og er meget autentisk
til glæde for alle.
Vikingeåret 2018 var på mange måder et anderledes år, end
det vi plejer. Til maj markedet på RVC, fik gruppen for første
gang mulighed for at have egne telte med. Vi deltog med 3
telte og var aktive i formidlingen på markedet. Det var et
koldt marked, minus 3 grader i weekenden, men det var
sjovt og hyggeligt at være med i formidlingen.
Uge 30 var nok den varmeste uge 30, vi nogensinde har
været med til. Det var en fantastisk uge, hvor vi hyggede en
del i vikingelejren og i plastiklejren. Stemningen var god hele
ugen igennem, hvilket jeg gerne vil takke medlemmerne for.
Alle deltagere var aktive i lejrens opsætning i solskin og
nedtagning i voldsom regnvejr, dejligt at alle hjalp så vi
kunne få uge 30 lukket ned på en god måde.
Vores ride opvisning måtte for første gang aflyses pga. for
meget varme, det lærte vi noget af og er forberedt på en
anden måde i tilfælde af aflysning eller andet.
Efterårsferien i 2018 var foreningens først uden deltagelse af
heste. Nogle vil nok sige det var kedeligt, andre at der var
dejligt. Vi har de seneste år ikke haft mange deltagere i
efterårsferien, der havde heste med. Dette gjorde vores
opvisning umulig. Bestyrelsen besluttede derfor i samråd
med RVC, at prøve en efterårsferie uden heste. RVC vil gerne
lave rolle/skuespil i efterårsferien, og kan så bruge vores
hjælp til dette i stedet.
Vi havde enkelte sy/hyggeaftener på RVC, og prøver igen i
2019
I 2019 har vi pt. planlagt 2 foreningsdage i foråret.
Lørdag den 23 marts har vi booket lokaler på RVC fra kl.
10.00 til 18.00. Der vil være mulighed for at anvende
maskinerne i træværkstedet og for at lave eget håndværk i
de andre lokaler. Dreki Vikingerne vil gerne give en sandwich
denne dag, så de vil blive sendt en tilmeldingsliste ud til
medlemmerne. Til eftermiddags hygge må medlemmerne
gerne bage en kage eller lignende
Onsdag den 24 april er der en syaften på RVC fra klokken
19.00 til 22.00. Husk jo flere der bager, jo flere kager.
På RVC vil der som sædvanligt være mulighed for at være
med i formidlingen til maj markedet. Vi har uge 30, vores
store hesteuge, med ankomst den 20 juli, og der vil være
mulighed for at deltage torsdag og fredag i uge 42, dog uden

planlagte heste aktiviteter. Man må dog gerne tage egen
hest med og hygge sig/lave formidling med den i
åbningstiden
I vil alle få yderligere information om disse arrangementer
senere på året, noget er dog allerede udsendt og afventer
medlemmernes tilmelding
Jeg håber at Dreki Vikingerne får et dejligt 2019, sammen
med familien, familiens heste og foreningens
vikingemedlemmer.
Jeg ønsker jer alle en god Generalforsamling
Jan Caben Iversen
Formand
Dreki Vikingerne

