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Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl 
Hovedbestyrelsesmøde 
103. – HB møde fredag d. 18. febr. 2022, Hotel Scandic, Odense kl. 16.00 
 
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 situationen med fugleinfluenza, hvor vi nu for andet år i træk er lukket 
helt ned i vores udstillingssæson. Det er meget problematisk for foreningen. Fødevarestyrelsen 
har i Danmark en meget restriktiv politik på området, hvor hele landet lukker helt ned ved et enkelt 
udbrud. Der er ikke en tilsvarende praksis i andre EU-lande, hvor man lukker mindre geografiske 
områder. Vi har gentagne gange forsøgt at få et møde med Fødevarestyrelsen, men det er ikke 
lykkedes. Vi får ikke svar på vores henvendelser, hvilket er utilfredsstillende, men vi fortsætter 
med at forsøge. 
Flere klubber holder hjemmebedømmelser, og det er med gode resultater og god stemning. Der 
sker sammenlægning af flere af vores klubber, og der er planer om fælles udstillinger mellem 
klubber. 
 
Pkt. 2 Informations runde ved medlemmerne: 
Hovedbestyrelsesmedlemmer kan berette om fin aktivitet på trods af de manglende udstillinger. 
Flere klubber har holdt hjemmebedømmelser med god tilslutning. 
Der planlægges nu for udstilling i efteråret, og mange klubber vælger at flytte deres udstillinger til 
først i oktober. 
På Sjælland er planerne for dyrskuet i Roskilde langt fremme og der arbejdes også med udstilling i 
maj måned. 
Der udtrykkes også en generel bekymring for vores hobby, men der er lyst til at få det til at gå 
godt. 
 
Pkt. 3 Information fra kontoret 
Kontoret har lavet papirudkast til en fin langtidskalender, der kan være meget nyttig også i en 
elektronisk tidsalder. Det blev besluttet, at den kan trykkes og udbydes til salg for vores 
medlemmer. 
RIR Klubben har opløst sig på grund af for få medlemmer. Aktiver er overgivet til DFfR inklusiv 
12.000 kr. i kassebeholdning, som vil stå hos DFfR indtil en ny specialklub måtte blive oprettet 
igen. 
EU’s Transportforordning giver 2020/688 giver stadig betydelige udfordringer. Vi har aktuel en ny 
skrivelse klar til EU Kommissionen, men efter aftale med EE-Foreningens Veterinærafdeling 
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afventer vi, da de vil gå i dialog med kommissionen på alle landes vegne. Vi håber, at det vil gøre 
en forskel. Ellers går vi videre med vores egne skrivelser til politikere og ministerier. 
Det er dog heldigvis stadig muligt i medfør af den nye transportforordning at udstille vores dyr i 
udlandet. Der skal følges en bestemt procedure i Fødevarestyrelsen, hvor forskellige papirer skal 
udfyldes, ligesom en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen skal tilse dyrene på bopælen inden den 
endelige tilladelse gives både til transport ud af landet og tilbage igen. Det er lidt mere besværligt 
med papirarbejdet og koster et gebyr til Fødevarestyrelsens dyrlæge.  
Vi vil senere på året komme med en vejledning til brug ved udstilling i udlandet. 
 
Regnskabet for 2021 er ved at være færdigt, og det viser et underskud på den ordinære drift på 
114.324 kr., men da legatet efter tidligere medlem Peder Nørskov er udløbet 2021 og hovedstolen 
på legatet er tilfaldet DFfR og dermed indgår som en indtægt, vil regnskabet vise et pænt 
overskud. 
Regnskabet påvirkes negativt af et faldende antal medlemmer. Det er svært i disse 
nedlukningstider at opretholde medlemstallet, men der kommer heldigvis nye til også. Vi må håbe, 
at vi får et mere normalt år, så vi kan fastholde vores medlemmer. 
Vi har gennem alle årene i DFfR’s levetid kørt med 2 regnskaber. Et for den ordinære drift og et for 
landsudstillingen. Dette er ikke hensigtsmæssigt længere. Vi vil med hjælp fra en revisor forsøge 
at få regnskaberne lagt sammen, hvilket ikke er helt enkelt, da den fremtidige momsafregning skal 
tænkes ind. 
 
Der ydes kørselsgodtgørelse til hovedbestyrelsens medlemmer til kørsel i foreningens tjeneste. 
Afregnes med 2 kr. pr. km., og eventuel broafgift. 
 
Pkt. 5 Specialklubmøde 9. april 2022 i Silkeborg 
Willy udsender dagsorden og koordinerer emner med specialklubudvalget. 
Der arrangeres ved samme lejlighed æg-udstilling, og vi vil arbejde for, at der kommer godt med 
deltagere til dette. 
 
Pkt. 6 Repræsentantskabsmødet (Jylland) den 21. maj 2022 
Der er endnu ikke udfundet et sted. Willy går straks i gang, så det kan blive meldt ud snarest.  
På valg til hovedbestyrelsen er Ib, Willy og Jørgen (Mødet bliver i Holstebro) 
 
Repræsentantskabsmødet i 2023 er fastlagt til 13. maj 2023 i Vindingehallen Skolevej 15, 5800 
Nyborg, hvor der serveres middagsbuffet og eftermiddagskaffe til ca. 150 kr. pr. kuvert 
 
Pkt. 7 Racefjerkræ 
 
Leder 
Marts: CB 
April: WL 
Maj: JA 
Juni: PJ 
Juli: PH 
August: IT 
September: LMH 
Oktober: CB 
November: WL 
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Pkt. 8 Specialklubber  
Brahmaklubben Danmark er 12/12 2021 med stiftende generalforsamling og med mere end 20 A-
medlemmer. Der er vedtaget nye vedtægter, der er i overensstemmelse med DFfR’s vedtægter, 
hvorfor hovedbestyrelsen hermed godkendte Brahmaklubben Danmark som ny specialklub under 
DFfR. Der er en indestående kontantbeholdning fra den tidligere Brahma klub. Disse vil tilgå den 
nye specialklubben. 
Tillykke til alle i Brahmaklubben med oprettelsen. 
   
Specialklubben for Engelsk Araucana holder ekstraordinær GF 19/2 2022 med henblik på at blive 
slået sammen med en anden specialklub. 
 
Pkt. 9 Guld og Sølvnåle 
Alle indstillinger blev tiltrådt. 
 
Pkt. 10 Landsudstillingen 2022 
Der er arbejdes ud fra planen, der blev aftalt med Danmarks Racedueforeninger forud for den 
aflyste landsudstilling 2021. 
Vi vil i løbet af foråret genoptage planlægningsmøder med Danmarks Racedueforeninger. 
 
Pkt. 11 Europaudstillingen 2022 
EE-udstillingen i Polen er endnu ikke afklaret. Polakkerne har bedt om et estimat for forventet 
antal dyr fra de enkelt lande. Vi afventer yderligere fra Polen og EE-foreningen. 
Da der kan blive tale om ekstra omkostninger til dyrlæger og lignende som følge af EU’s 
transportforordning 2020/688, er det hovedbestyrelsen holdning, at DFfR skal yde tilskud til 
dækning af ekstra omkostninger, så vi også kan få dyr med til Polen. 
    
 Pkt. 12 vedtægter 
Hovedbestyrelsen drøftede udelukkelse som følge af kontingentrestance. 
Standardvedtægter for klubber og specialklubber er nu rettet til og tilgået webmasteren med 
henblik på at komme på hjemmesiden. 
 
PKT. 13 Møde med dyrlæger ang. Mareks  
Kontoret forsøger af få planlagt medlemsmøder på Sjælland og i Jylland/Fyn med dette emne, 
som er meget relevant for mange af vores medlemmer. Det har dog været svært at finde den/de 
rette dyrlæger, men vi forsøger igen. 
 
Pkt. 14 Fugleinfluenza H5N1 og HN8 
Miki Bojesen professor veterinær og husdyr KBH Universitet har givet nogle interessante indlæg i 
pressen, og vi vil forsøge at få ham i tale. 
 
Pkt. 15 Ny opdræt 
De medlemmer, der har ønsket at få deres ny opdræt bedømt, har fået det ved 
hjemmebedømmelse i december og januar. 
Reglerne er blevet justeres lidt, og der vil i vores tidsskrift Racefjerkræ komme en fuldstændig 
beskrivelse. 
 
Pkt. 16 Hjemmesiden 
Intet nyt 
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Pkt. 17 EVT 
I forbindelse med lukningen af Enslevgård på Djursland, er der en del materiale der skal 
gennemgås og sorteres. Det afleveres til DFFR på mødet i Silkeborg d. 9.4.2022. 
 
DFfR har fået en anmodning fra Specialklubben for Dværg Wyandotter om reglerne for 
dommeruddannelsen navnlig vedrørende 5 års reglen for seniormedlemskab inden 
dommeruddannelse kan påbegyndes. Specialklubben ønsker 5 års reglen fjernet, så flere med 
interesse tidligere kan påbegynde dommeruddannelse. 
Hovedbestyrelsen vil drøfte henvendelsen med dommerringen. 
 
EU-forordning vedrørende Medicinering er et nyt tiltag fra EU, som vil gøre brugen af medicin til 
husdyr endnu mere restriktiv. Der er politisk stor opmærksomhed på denne forordning, da den vil 
skabe uhensigtsmæssigheder i forhold til danske husdyr, der faktisk vil få mere medicin end i dag. 
Det kan jo ikke være meningen. 
 
Referant: Jørgen Abrahamsen 
 
 


