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Deltagere:
PH, Patricia Haynes, IT, Ib Thomsen,
LMH, Lars Moos Hansen, WL, Willy Littau,
JA Jørgen Abrahamsen, PJ Palle Juul
CB Carsten Blohm
Referat v/ Jørgen Abrahamsen
Pkt 1 Siden sidst ved formanden
Formanden redegjorde for foreningens virke under covid-19 perioden, som har været meget
udfordrende for foreningens aktiviteter, der har været sat på standby i mere end et år. Samtidig har
fugleinfluenzaen hærget i de sidste 7 månederne. Det har yderligere vanskeliggjort en hver form for
udstilling og sammenkomst.
Men heldigvis har fødevarestyrelsen meddelt, at alle restriktioner i forbindelse med
fugleinfluenzaen er ophævet pr. 29. maj 2021. Samtidig er der udsigt til, at alle borgere i Danmark,
der ønsker at blive vaccineret, vil være færdigvaccineret i august 2021.
Vi forventer derfor normale tilstande fra den 1. september 2021, hvilket betyder, at vi kan afvikle
alle de væsentligste aktiviteter i vores forening.
Vi oplever aktuelt, at klubber enten blive nedlagt eller søger sammenlæggelse med andre klubber.
Vi vil gerne opfordre til, at hovedforeningen bliver orienteret i disse situationer, så vi kan rådgive,
hvis nødvendigt. Der bør i disse situationer være opmærksomhed på håndteringen af de aktiver, der
måtte være i klubben.
Pkt. 2 Informations runde ved medlemmerne:
De lokale klubber og specialklubber er begyndt at starte op med forskellige aktiviteter herunder
generalforsamling. Helt generelt har der ikke været aktiviteter i det sidste år, men alle er nu klar til
at gå i gang, og der er optimisme i hele landet.
Der er kommet en del nye medlemmer i det sidste år, og vi drøftede, hvordan vi bedst sikrer, at de
blive gode aktive medlemmer i foreningen og klubberne. Det er meget nødvendigt, at klubberne
tager godt imod de nye medlemmer.
Det er muligt på foreningens kontor, at få en oversigt over de medlemmer, der bor i de enkelte
klubbers områder, så klubberne kan være opsøgende i forhold til nye medlemmer.
Pkt. 3 Information fra kontoret
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Vi har et nogenlunde stabilt medlemstal, men der er en langsom afsivning af aktive medlemmer. Vi
er nu omkring 1.400 medlemmer i foreningen.
Ringsalget går tilfredsstillende, og ligger aktuelt over sidste års niveau.
Initiativet med salg af diverse bøger har været en succes, og vi håber, at alle, der har købt, har
fornøjelse af bøgerne.
Pkt. 4 Økonomi og regnskaber
Foreningens regnskab og økonomi blev gennemgået i henhold til de fremlagte regnskaber. Der er en
sund økonomi i foreningen, og vi har et pænt overskud i 2020, hvilket jo kan henføres til, at der
ikke har været afholdt udgiftskrævende aktiviteter. Regnskabet blev godkendt af hovedbestyrelsen
og er klar til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet.
Der udarbejdes forslag til budget og investering, så disse kan fremlægges til godkendelse på
repræsentantskabsmødet.
Pkt. 5 Kommunikation i HB forud for at der træffes en beslutning
Hovedbestyrelsen drøftede interne processer i forbindelse med beslutningsprocessen i
hovedbestyrelsen.
Pkt. 6 EE-Generalforsamling mm 17. – 19. september i Billund
DFfR er vært for EE-Generalforsamlingen i 2021, idet andre lande, der stod for tur, har meldt fra.
Vi har påtaget os opgaven, og det skal nok blive et par spændende dage i Billund i godt selskab med
gode kollegaer fra andre lande.

Pkt. 7 Repræsentantskabsmødet den 2. oktober 2021
Repræsentantskabsmødet holdes den 2. oktober 2021 på Sjælland.
Lars Moos Hansen finder eget sted, hvor det også er muligt at markere DFfR’s 50 års jubilæum.
Dagsordenen blev gennemgået og fastlagt i overensstemmelse med dagsordenen i vedtægterne.
Da er der ikke blev afholdt repræsentantskabsmøde i 2020 betyder det, at alle HB medlemmer er på
valg i år. Alle er villige til genvalg.
Ved eventuel genvalg vil Willy, Ib og Jørgen blive valgt for 1 år, og Lars, Palle, Carsten og Patricia
for 2 år.
Der er allerede 2 forslag:
1. Forslag til nyt 2020 logo fra Syd, Øst og Midtfyns Fjerkræklub
2. Forslag til revision af standardvedtægter for klubber og specialklubber, så de er i
overensstemmelse med DFfR’s vedtægter
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Pkt. 8 EU forordning
2020/688
Denne nye EU Forordning, der regulerer transport af blandt andet fjerkræ mellem de enkelt EU
Lande, vil gøre det ganske vanskeligt og omkostningstungt at deltage i udstillinger i andre EU
Lande, ligesom det samme vil være gældende for udstillere fra andre EU Lande, der ønsker at
udstille i Danmark.
Vi har sammen med Danmarks Racedueforeninger gjort indsigelse med forordningen, og vi er i god
dialog med relevante EU politikere og EU Kommissionen. De andre lande i EE foreningen gør også
indsigelse.
Forordningens ikrafttræden er foreløbig udskudt til oktober på grund af juridiske problemstillinger.
Vi er også i dialog med fødevareminister Rasmus Prehn, men han kan ikke hjælpe os aktuelt, idet
han også afventer EU’s endelige beslutning.
Vi afventer aktuelt også svar fra Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for udmøntningen af EU
Forordning 2020/688, idet de også afventer EU, inden de kan udfærdige bekendtgørelser, der
regulerer og administrerer forordningen i Danmark.
Vi må håbe på det bedste.

Pkt. 9 Import af dyr og rugeæg
Enkelte medlemmer har haft problemer med dette i foråret, og vi kan henvise til det foregående
punkt, idet den nye EU Forordning 2020/688 også vil komme til at omfatte import af dyr og
rugeæg.
Pkt. 10 Racefjerkræ
Artikler, specialklubber
Leder
Juni: IB
Juli: LMH
August: CB
September: WL
Oktober: JA
November: PJ
December: PH
Pkt. 11 Ublu bank gebyr (Faverolles klubben)
Hovedbestyrelsen drøftede emnet, som er fremsendt af Faverolles Klubben. Hovedbestyrelsen
forstår problemstillingen, men ser sig ikke i stand til at hjælpe.
Pkt. 12 minus renter på indestående
Problemstillingen blev drøftet grundigt, men der er ingen enkle løsninger. Vi ser det ikke som en
god mulighed at skifte til en af de såkaldt netbanker, da det reelt ikke løser noget.
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Ved at invester noget af vores kontante egenkapital og derved nedbringe den indestående saldo kan
minus renterne reduceres.
Dette blev indgående drøftet, og resultatet blev, at vi på repræsentantskabsmødet vil fremlægge et
forslag til investering af en del af vores kontante egenkapital til godkendelse af repræsentantskabet.
Pkt. 13 Guld og Sølvnåle
Pkt. 14 landsudstilling 2021
Vi ser frem til at komme i gang med planlægningen af vores landsudstilling. Vi ønsker fortsat at
holde det som en fællesudstilling med duerne. Danmarks Racedueforeninger har givet tilsagn om, at
de også ønsker at fortsætte arbejdet med af arrangere fællesudstillingen i december 2021.
Planlægningsaktiviteterne med udgangspunkt i 2020 planen påbegyndes, når duerne har holdt
repræsentantskabsmøde den 12. juni 2021.
Forskellige praktiske emner blev drøftet, men afventer de kommende møder.
Pkt. 15 Rassebezogene Europa-Schau på landsudstillinger
Når der holdes Rassebezogene Europa-Schau sker bedømmelse altid på 3. delt bedømmelseskort og
vil således også være gældende for Tyske Dv. Wyandotter og Dv Wyandotter på årets
landsudstilling.
Pkt. 16 Standard udvalg
Der mangler aktuelt et medlem i udvalget.
Flere kandidater blev drøftet, og der vil nu blive indledt drøftelse med disse.
Pkt. 17 Æresmedlemmer i DFFR
Emnet blev drøftet, og vi vil i hovedbestyrelsen være opmærksom på kandidater til denne hæder.
Pkt. 18 Hjemmesiden
Der blev opfordret til at indsende billeder og relevante artikler.
Pkt. 19 EVT
Den gyldne fjer. En hædersbevisninger, der for mange år siden blev tildelt foreningsledere, der har
gjort en særlig indsats. Hovedbestyrelsen drøftede en genoplivelse af den gyldne fjer, men blev
enige om, at det ikke er relevant.
Hovedbestyrelsen har ønsket, at kunne give vores nye medlemmer noget godt
informationsmateriale, og på den baggrund har Willy Littau fået sammenskrevet en lang række
gode artikler fra vores Tidsskrift til en meget informativ bog.
Bogen vil blive tildelt alle nye betalende medlemmer. Bogen kan desuden erhverves for 100 kr. af
alle andre.
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