
Formandsberetning 
I dag er en stor dag for mig - jeg kan for første gang berette om foreningsåret der er gået, efter 
jeg sidste år blev valgt som formand. Det har på alle måder været et specielt foreningsår, der 
blev længere end det plejer grundet Corona-situationen. 
 
Foreningsåret startede aktivt med afholdelse af 4 udstillinger i efteråret, efterfulgt af en 
standardiseringsudstilling i starten af året. Vi havde planlagt yderligere 7 udstillinger i 2020, men 
har desværre måtte sætte det hele på pause og tage det én udstilling ad gangen. Vi håber at 
kunne indbyde til endnu en udstilling senere på året, men må for nu afvente situationen. 
 
En stor tak skal lyde til alle jer som stiller op som sekretærer, stewarder og medhjælpere for os 
gang på gang til udstillingerne. Det kan ikke lade sig gøre at drive en aktiv forening uden jeres 
hjælp. 
 
En af de helt store nyheder for året er vores nye stambogssystem. Dette har været en stor 
milepæl for mig, da det er en nødvendighed for den videre udvikling af foreningen, og for at 
kunne følge med i fremtiden. Systemet vil fortsat blive videreudviklet, så vi også kan håndtere 
rettelser og importansøgninger. 2020 har budt på rekord mange registreringer - hele 1726 dyr til 
dato, hvilket er mere end hele 2019, hvor vi havde 1260.  
 
Året har desværre også budt på konflikter, hvor vi som bestyrelse har måtte træffe en del tunge 
og principielle beslutninger om hvad vi kan og vil gå ind i, som bestyrelse. Uvenskaber vil altid 
kunne opstå når der samles så mange ildsjæle med forskellige meninger og holdninger. Selvom 
vi ønsker at vi alle skal komme godt ud af det med hinanden, så må personlige stridigheder 
afklares internt mellem medlemmerne. Såfremt diskussionen sker på foreningens grupper, vil 
det dog kunne medføre udelukkelse herfra jvf. gruppernes regelsæt. 
 
Lige nu har foreningen 90 medlemmer samt 27 opdrættere. 
 
Til slut vil jeg også gerne sige tak til alle jer der ustoppeligt arbejder for foreningen, enten 
gennem arbejdsgrupperne, HamsterNyt-redaktionen eller som moderator på vores 
facebook-grupper. Flere af vores dygtige opdrættere har også været fantastiske til at påtage sig 
mentorrollen og hjælpe med at oplære nye opdrættere i hvad det vil sige at være DHF 
opdrætter. Dette arbejde sikrer os mange flere dygtige, nye opdrættere i fremtiden. 


