Lidt nyt fra Landsformanden

”Det er ganske vist – en lille fjer kan nok blive til fem høns. Historien om den tabte
fjer blev genfortalt og omforfattet, sådan blev en fjer til 5 høns” (H. C. Andersen).
Det er et eventyr med en morale, som vi også i Danmarks Kaninavlerforening skal
holde os for øje.
Hvis det hele ikke skal ende i en ”hønsefarm” på baggrund af de mange rygter og
fantasifulde udsagn der har cirkuleret i den seneste tid, er det nok på sin plads, at
jeg fortæller om de reelle forhold og tiltag.
Efter repræsentantskabsmødet i 2014 tog den nye Hovedbestyrelse fat på arbejdet
med en fremadrettet strategi for DK omfattende de fire områder; racekaniner, hop,
produktion og kæl. Dette skete på baggrund af medlemmernes ønsker og
tilkendegivelser.
Mange tiltag er sat i gang; et nyt gennemsigtigt regnskabssystem, on line på sociale
medier, muligheder inden for et elektronisk nyt udstillingsprogram, udvalgsarbejde
vedr. det veterinære og dyreetiske område, opstart til et økologiprojekt, større
pressedækning og PR for kaninsagen, mere viden og opmærksomhed for kaninavlen
samt en styrket servicering af medlemmerne. Senest har vi drøftet en ny og mere
tidsaktuel form på vores Tidsskrift
Alle tiltag er sket i samklang med de reaktioner og kommentarer vi har fået fra
medlemmerne. Her vil jeg gerne nævne, at intet er vigtigere end arbejdet i
lokalforeningerne og det der sker i disse. Lydhørheden til lokalforeningerne har
været sat i højsædet. Vi har bestræbt os på at få en bred organisation baseret på det
frivillige incitament.
I vores arbejde har DK´s økonomi, hvad enten vi har brudt os om det eller ej, været
rammerne for vores aktiviteter. Økonomien gør, at vi i hele det visionære arbejde
har måttet lægge begrænsninger og besparelser ind i arbejdet. En af de tunge poster
på udgiftssiden er Tidsskriftet, hvor ca. 60% af kontingentindtægterne bliver brugt til

tidsskriftet. Det går bare ikke! Her har vi, ved en ny trykkeriaftale, fået en væsentlig
reduktion fra begyndelsen af det nye år.
I hele arbejdet med en ny fremadrettet strategi for vores forening har der løbende
været knaster, der er løst ved dialog og ofte lidt fornuftig opbremsning, så vi ikke
taber noget ude i lokalforeningerne og hos medlemmerne.
Det største og altoverskyggende problem eller rettere udfordring har været, at få en
ny og gammel kultur integreret i DK. Her har der været lange og også givende
dialoger og meningsudvekslinger. Det er klart, at mange ønsker det nuværende
fastholdt. Det er man tryg ved, og det kender man, men vi skal også med små skridt
forny os og DK, ellers går vi bagud af dansen. Vi skal bevæge os med tiden – stilstand
er tilbagegang i den hastigt ændrede verden. Helt konkret kræver DK´s økonomiske
situation, at vi tænker i nye baner og former. Alt det nye der lægges frem på bordet
har kun et formål, og det er at styrke DK og fremme interessen for kaniner.
To mangeårige medlemmer har valgt at udtræde af Hovedbestyrelsen, og det er
André Jørgensen og Lars Hansen. Jeg vil gerne her på Hovedbestyrelsens vegne
takke dem begge for en lang og virksom indsats i Hovedbestyrelsen. - Den fynske
suppleant Lars Sørensen indtræder i stedet for Lars Hansen.
Også vores redaktør af Tidsskriftet for Kaninavl, Ela Nørgaard, har valgt at fratræde
sin stilling med virkning fra 15. december. Der skal lyde en meget stor tak til Ela for
det kæmpestore arbejde hun har lagt i Tidsskriftet. Personligt har jeg været glad for
det gode samarbejde med Ela og siger tak for dette.
Alle tre ønskes en god vind fremover med det fortsatte arbejde inden for
kaninavlen.
Afslutningsvis har jeg et jule ønske, og det er, at vi i åbenhed og fællesskab står
sammen om at styrke DK og løse de udfordringer DK står overfor.
Carsten Philipsen

