Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl
Hovedbestyrelsesmøde
102. – HB møde lørdag d. 2. oktober kl. 10 på Hotel Scandic, Ringsted
Deltagere:
PH, Patricia Haynes, IT, Ib Thomsen,
LMH, Lars Moos Hansen, WL, Willy Littau,
JA Jørgen Abrahamsen, PJ Palle Juul
CB Carsten Blohm
Dagsorden:
Pkt. 1 Siden sidst ved formanden
Formanden orienterede om mødet med duerne vedrørende vores fælles udstilling i december. Alt
forløb godt og planen for udstillingens afvikling blev opdateret.
EE Generalforsamlingen i Billund forløb godt og arrangementet var en succes. Der udgives særskilt
referat i EE Foreningen
Pkt. 2 Informations runde ved medlemmerne
De forskellige klubber og specialklubber er godt i gang. Der er vaccineret mange dyr, hvilket tegner
godt for den kommende udstillingssæson. Der er dog enkelt klubber, der er under pres på grund af få
medlemmer. De aktive søger til naboklubber, og det ser ud til at ske på en hensigtsmæssig måde.
Pkt. 3 Information fra kontoret
Kontorets aktiviteter kører planmæssigt, og man er ajour med opgaverne. Der har været et godt
ringsalg, og nu afventes tilmeldinger til landsudstillingen.
Pkt. 4 Økonomi og regnskaber
Foreningens nye bog ”Racefjerkræ” har fået en god modtagelse, og er nu på 86 biblioteker.
Indtægter og udgifter er i balance, men der forventes et lille underskud jf. budgettet, der forelægges
til godkendelse med repræsentantskabsmødet.
Ved årets udgang vil foreningen have en kontant formue på små 2 mio. kr., hvilket medfører
negative renter i lidt for høj grad, hvorfor der på repræsentantskabsmødet stilles forslag om, at
foreningen investerer 2 X 500.000 kr. i vores bankers investeringsprodukter med lav risiko.
Pkt. 5 Landsudstillingen
Der holdes i løbet af oktober møde med hjælpere i Herning
Den 2. november holdes der møde i Fredericia med duerne omkring den sidste planlægning af den
fælles udstilling og forhåbentlig er der tilmeldt mange dyr.

Pkt. 6 Repræsentantskabsmødet den 2. oktober 2021
Bestyrelsen vil foreslå Lars k. Mortensen, som dirigent.
I forhold til forslaget om hjælp til tyske racefjerkræopdrættere, der er ramt af oversvømmelse, vil
bestyrelse foreslå et beløb på 2.000 euro.
Dagsordenen blev gennemgået en sidste gang inden repræsentantskabsmødet.
Pkt. 7 Racefjerkræ
Leder:
Oktober: JA
November: PJ
December: PH
Januar: IT
Februar: LMH
Marts: CB
April: WL
Maj: JA
Juni: PJ
Juli: PH
Pkt. 8
Der er blevet rapporteret om en del tilfælde af sygdommen Mareks(hønselammelse). Der bliver fra
forskellige steder efterspurgt viden om sygdommen.
Hovedbestyrelsen vil forsøge at arrangerer foredrag for medlemmerne om sygdommen et par steder i
landet med kompetente dyrlæger.
Pkt. 9 Guld og Sølvnåle (
Pkt. 10 landsudstilling 2021
Der henvises til planen for den fælles udstilling, som er lagt på vores hjemmeside, og som drøftes på
mødet med duerne den 2. november.
Pkt. 11 Rassebezogene Europa-Schau landsudstillingen
Tyske Dværg Wyandotter ønsker ikke at gennemføre EE Schau, da forholdene aktuelt er for usikre.
Specialklubben for Orpington forventes at gennemføre.
Pkt. 12 Hjemmesiden
Intet af bemærke.
Pkt. 13 EVT
Intet at bemærke.
Jørgen Abrahamsen, Referent.

