Referat hovedbestyrelsesmøde nr. 100 den 11. juli 2020 hos Lars Moos Hansen, Ringsted.
Deltagere: Carsten Blohm, Willy Littau, Lars Moos Hansen, Patricia Haynes, Ib Thomsen og Jørgen
Abrahamsen.
Afbud: Palle Juul.
Pkt. 1. Siden sidst ved formanden.
På grund af Covid-19 har det været et stille første halvår af 2020, men foreningen ser ud til at være kommet
godt igennem perioden. Vi har været gode til at efterleve de nationale sundhedsretningslinjer og er derfor
nu klar til at begynde på andet halvår af 2020 med udsigt til, at vi kan begynde at åbne for vores aktiviteter.
Vi skal snarest have holdt repræsentantskabsmødet, og så skal vi i gang med at planlægge den kommende
udstillingssæson.
På trods af Covid-19 eller måske på grund af denne er der stor efterspørgsel på køb af fjerkræ. Vi forsøge i
foreningen at hjælpe flest mulige, så de får deres ønske om høns i haven opfyldt. Det er jo også vejen til
nye medlemmer.
Pkt. 2. Information fra hovedbestyrelsesmedlemmerne
Alle melder om, at foreningerne har respekteret de nationale sundhedsretningslinjer og dermed afholdt sig
fra at samles og holde aktiviteter.
I de fleste foreninger arbejdes der nu så på småt at starte op igen. Der er et stort ønske om at komme igang
igen, men jo også en vis form for usikkerhed om, hvordan det skal gribes an.
Pkt. 3. Information fra kontoret
Ringsalget er på niveau med sidste år. Det har endda været nødvendigt at efterbestille ringstørrelse 10 mm
2 gange.
Ringstørrelse 10 mm til høner hos Moderne Engelske dværg Kamphøns og andre dispensationer i forhold til
EE – ringlisten, har været drøftet i nordisk regi, idet de øvrige nordiske lande holder fast i 9 mm, hvor vi i
Danmark tillader 10 mm. Dette forhold skal drøftes videre.
Medlemstallet ligger stabilt på sidste års niveau, hvilket er tilfredsstillende situationen taget i betragtning.
Pkt. 4. Økonomi.
Årsregnskabet for 2019 er færdigrevideret og offentliggjort i Tidsskrift for Racefjerkræ og afventer nu
behandling på repræsentantskabsmødet.
Vi har sammen med duerne (DRF) og kaninerne (DK) fået en henvendelse fra Skattestyrelsen, der mener, at
vi skal svare skat af vores fortjeneste fra EE udstillingen i 2018. Det mener vi ikke er korrekt, idet alle tre
foreninger er almen nyttige foreninger, der er fritaget fra skat, og skat har også anbefalet os at søge
dispensation. Vi afventer aktuelt svar. Desuden har vi påpeget, at EE udstillingen reelt ikke gav overskud,
idet hver forening har understøttet med ca. 200.000 kr., hver.
Kassereren oplyste, at der er sket sammenlægning af foreningens konti i Danske Bank og Vestjyske Bank for
at reducere omkostningerne til gebyrer og negative renter.
Pkt. 5. Landsudstillingen 2020
Vi satser stenhårdt på at gennemføre vores Landsudstilling i december i Herning sammen med duerne.
Messe Center Herning (MCH) er klar til dette.
Udstillingen holdes i Hal C, hvor vi senest var ved EE-udstillingen i 2018. Der kan udvides med Hal G og D,
hvis det bliver nødvendigt.
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Der afholdes også Rassebezogene Europa-Schau for dværg Wyandotter og for de store Wyandotter. (både
Tyske dv-Wyandotter, tyske Wyandotter og dværg Wyandotter og Wyandotter)
Vestjyske Kaniner og Kanariefuglene kommer også, så vi kan få en pæn stor udstilling.
Udstillingsudvalget, der består af repræsentanter fra DRF’s og DFfR’s hovedbestyrelser, planlægger at holde
møde inden 16. september 2020 for at få de sidste aftaler på plads, også med MCH.
Vi indkøber mindst 200 nye kåringspræmier. Krus med standardmotiver af fjerkræracer.
Vi forsøger med annoncering i udenlandske tidsskrifter.
Kamphønseklubben har 50 års jubilæum og vil gerne have plads til at fejre dette, hvilket vi imødekommer.
Pkt. 6. Repræsentantskabsmødet
Vi blev enige om at afholde repræsentantskabsmødet så hurtigt som muligt, og datoen lørdag den 5.
september 2020 blev valgt. Mødet skal afholdes på Sjælland og vi er ved at finde et egnet sted.
Kontoret går nu i gang med det praktiske og der sker indkaldelse til repræsentantskabsmødet i blad nr. 8 i
august.
Listen over aktive klubber og specialklubber bliver opdateret, så der er overblik over stemmeberettigede.
Formanden arbejder aktuelt med Arbejdsplanen for de kommende år, så den kan fremlægges på
repræsentantskabsmødet.
Pkt. 7. Tidsskrift for Racefjerkræ/hjemmesiden.
Det går godt med at få de enkelte specialklubber til at skrive artikler, hvilket er meget tilfredsstillende, da
disse artikler er meget oplysende og berigende for vores medlemmer. Hovedbestyrelsen vil gerne takke for
de indsendte artikler og opfordrer specialklubberne til at fortsætte med dette gode arbejde.
Lederen i de kommende numre skrives af: august: Jørgen, september: Palle, oktober: Patricia, november: Ib
og december: Lars.
Vi drøftede, hvordan hjemmesiden kunne yderligere forbedres, og der blev opfordret til at sende aktuelle
billeder og lignende ind til web-redaktøren.
Pkt. 8. Foreningens Logo
Der er kommet forslag til nyt logo til behandling på repræsentantskabsmødet, hvorfor punktet ikke er
yderligere behandlet her.
Pkt. 9. Guld og Sølvnåle.
Ingen indstillinger modtaget.
Pkt. 10. EE-Udstilling 2021
Østrig har på grund af Covid-19 meldt fra som arrangør, hvorfor EE foreningen aktuelt arbejder med andre
løsninger. Yderligere kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt. Hold dig orienteret
Pkt. 11. Specialklubmøde 2020 og øvrige aktiviteter resten af året.
Årets specialklubmøde den 4. april 2020 blev aflyst. Det blev besluttet ikke at gennemføre mødet i år.
Det blev besluttet at opfordre klubber og specialklubber til at gennemføre aktiviteter indenfor de
sundhedsfaglige retningslinjer i andet halvår 2020 herunder navnlig hønsedage og klubudstillinger.
Pkt. 12. Eventuelt
Lars Moos Hansens 50 års fødselsdag blev behørigt markeret.
Jørgen Abrahamsen, referent/WL
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