Danmarks Fjerkræavlerforening for
Raceavl
Hovedbestyrelsesmøde
95. – HB møde
HB møde lørdag d. 09-02- 2019,
kl. 9,30 – 18,00 skal vi være ude
Lunden Vestergade 74, 8600 Silkeborg

Punkt:

Deltagere:
PH, Patricia Haynes, IT, Ib Thomsen,
LMH, Lars Moos Hansen, WL, Willy Littau,
Kurt Hansen, JA Jørgen Abrahamsen,
CB Carsten Blohm
Fraværende kurt Hansen

Indhold

Referat: Carsten Blohm og Jørgen Abrahamsen

1.

Siden sidst ved formand

Fugle influenzaen spøger hele tiden, sidst vi hørte om fund var i
januar, straks det kom ud var var tankene, lukker de nu for de sidste
udstillinger. Det skete heldigvis ikke, men vi skal alle være
opmærksomme.

2.

Information fra medlemmerne –
bordrunde

PH: Vi kontaktede Fødevare styrelsen for at høre, hvordan og
hvorledes, idet det sidste fund var lige op til deres udstilling og ikke
langt derfra. Det ville ikke få nogen konsekvens, når blot man fulgte de
regler som var udstukket, købte en gangs dragter til svømmefugle
dommere
WL: I Holstebro og omegn går alt sin vante gang
IT: På Langeland havde vi en god udstilling, har haft GF og været til
Gf i SØM, begge steder fik man et nyt bestyrelses medlem, og
desværre for begges vedkommende pga. alvorlig sygdom
GF i den store Wyandot klub, hvor Henrik Madsen modtog en sølvnål
LMH: har efter Europaudstillingen deltaget i et par gode udstillinger
JA: stille omkring Esbjerg
CB: God udstilling i Silkeborg, bare alt for lidt publikum, sne lørdag og
VM i håndbold søndag det er et par vanskelige modstandere når man
gerne vi ha publikum ind, nogen diskussion blandt medlemmer ang.
Præmier Høns kontra Duer

3.

Information fra sekretariat/kontor
Personale på kontoret: Kirsten har sagt
op. Hvad gør vi nu?

Kirsten har sagt op på kontoret, hun er ikke helt rask, og har fået et
andet job således at hun kun har en arbejdsplads. Vi skal have en
løsning, således at vi får pladsen besat, WL tager fat i Jobcenteret i
Holstebro, så vi kan finde en ½ dags kontordame med god forstand på
regnskaber.
JA: Hvad gør vi fremadrettet, vi skal sikre os at kontoret fungerer,
WL: jeg syntes vi skal holde et møde med kun dette punkt på
dagsordenen, der kommer en dag, hvor jeg ikke er med på det plan
her mere, og så skal vi være sikre på, hvad vi vil
Det gør vi senere. Nu vi har regnskabet og EE udstillingen som skal
afsluttes helt på bedste vis inden repræsentantskabs mødet

4.

Økonomi

WL: omdelte foreløbige regnskaber, og de ser rigtig fornuftige ud. Vi
ender nok ud med et forventeligt underskud, men det bliver slet ikke i
den størrelsesorden, som vi kunne have frygtet med det store
arrangement, som vi har været en del af.

Når udstillingsregnskabet er færdigt, så indkalder WL og Udstillingens
hovedkasserer Herluf Pedersen til et møde, hvor mindst formand og
kasserer fra de 3 foreninger er til stede. Vi skal være sikre på, at det
ser rigtigt ud og kan godkendes af de 3 foreninger. Herefter skal vi
tage stilling til, om vi skal bruge ca. kr. 100.000 på et revisions firma.
WL: kontoret har lavet en ny Leasings aftale på vores kopimaskine,
med serviceaftale i 5 år, dette vil give en besparelse på kr. 2500 pr. år
CB: Vi skal huske på at fonden fra Peder Nørskov kommer med i
regnskabet til rep. Møde, så vi ikke skal have Teddy Jakobsens
spørgsmål igen

5.

Europa udstillingen

Vi har afholdt en Europaudstilling, som vi kan være stolte af, rigtig god
respons fra udlandet. WL modtager mange mails omkring udstillingen
og i alle mails får vi positive tilkendegivelser inden vedkommende
kommer til det han/hun vil spørge om. Der er meget omtale i
udenlandske blade, også den omtale er positiv.
WL har været til EE møde i Kroatien. Præsidiet var meget positiv for
udstillingen, på nær Andy, iflg. ham satte vi ikke et eneste ben rigtigt,
han mener nærmest at WL er uduelig.
Bladet Dansk Erhvervs Fjerkræ bringer i deres marts nr. en stor artikel
om Europaudstillingen
Specialklubpræmier har været svære at administrere
Udenlandske dommere har ikke uddelt alle præmier
Der har været meget ekstra arbejde med præmiepenge til duerne.
Duesektionen havde vist ikke helt forstået systemet. WL anviser de
sidste 1300 Euro til betaling
Der er blevet stjålet omkring 35 – 40 dyr i alt af høns, duer og kaniner.
Det viste sig, at den store liste på 7 dyr, som Tjekkiet kom med var
forkert, der var flere som havde pakket, så der manglede kun 1 dyr.
Bornholm har ikke fået de rigtige bure hjem. CB tager fat i Kjeld igen
og høre om han har fundet dem, hvis det ikke lykkedes, så må vi købe
6 nye til Bornholm
Silkeborg mangler 59 røde vandkopper, dem får vi når vi har vaskedag
UDSTILLINGS MATERIEL
WL har bestilt 5000 nye røde kopper
Vi skal på et tidspunkt have vasket alle vore vandkopper og samtidig
skal vi have sorteret alle vandkopperne for bidemærker og så skal
Danmarks kaninavlerforening iflg. aftale have en regning på alle de,
der er bidt i stykker
Vi skal se på, om vi skal beholde alle de bukke, som blev lavet til
Europaudstillingen, de fylder utroligt meget på lageret. Det kan jo
være, at der er klubber, som kunne bruge nogle af dem
Vi skal have alle de gamle store bure sorteret og gemme de ca. 150
bedste, resten skal enten til en skrothandler eller foræres til
medlemmer
Vi skal have portene på landskuepladsen rep. Det vil koste ca. kr.
5000 i materialer, og så må vi finde nogle frivillige til arbejdet
Foreningens 2 trailere står i Holstebro, der er ikke plads på
landsskuepladsen. Vi skal have lavet en garage til dem, hvorfor vi
bruger 3 til 5000 kr. til materialer, så har WL frivillige til arbejdet

6.

Repræsentantskabs møde på Fyn 25/5
Ny til Hovedbestyrelsen
Har vi nogen forslag
Mail fra Svend Erik Lauersen
(suppleanter)
Kommunikation til medlemmer
Hvor skal det være
Revidering af love(jørgen)

Der er ingen klubber, som vil påtage sig opgaven at være arrangør for
dette. Ærgerligt for klubberne kunne jo lige så godt have tjent en god
skilling til klubkassen i stedet for, at vi ligger pengene i en hotel kasse.
WL bestiller plads på Hotel Scandic, Odense
Den mail korrespondance, der har været mellem CB og Svend Erik
Lauersen gennem et helt år om suppleanter, blev diskuteret, Vi holder
os til det HB har aftalt på vores ” HB møde ” på mail den 8/1 2019
Vi sender referater til Suppleanter.
Vi laver en side i Racefjerkræ med de vigtigste punkter fra referatet og
når der ellers er noget relevant fra HB. Så må vi, når vi er kommet i
gang, tage stilling til, om det også skal på hjemmesiden
Vi skal finde en ny til HB, idet KH allerede ved repræsentantskabsmødet i Silkeborg meddelte at han ikke havde tid mere pga. arbejdet
CB kontakter Palle Juul for at høre om han vil modtage valg
JA har gennemlæst vore vedtægter og har lavet lidt rettelser og
tilføjelser. Det havde vi enkelte kommentar og tilføjelser til. Det er som
sådan ikke lovændringer, der er tale om, men mere ændringer
således, at der ikke kan opstå forviklinger og misforståelser
JA tilretter således, at vi kan fremsætte rettelserne som forslag til
repræsentantskabs mødet den 25/ 5 2019

7.

DFFR logo
Har vi en kopi af det brev som blev sent
til Rigsarkivet for år tilbage (da de sidst
raslede med sablen)

CB måtte bøje nakken og tilstå at det nok er hans skyld at vi har fået
rigsarkivet på nakken. HB havde i forbindelse med Europaudstillingen
Ansøgt via miljø og fødevareministeriet, Kongehuset om et Ridderkors
til WL, det blev desværre ikke tildelt. Ansøgningen var på brevpapir
med DFFR logo, så det er nok det der har sat sagen i gang.
Vi ser tiden an og ser hvordan det går, går det ikke, så må vi i gang
med detektivarbejde og forsøge at argumenteret for vores ret til at
bruge det som det er. Det blev jo også brugt da der var Kongelige som
udstillede Racefjerkræ, Bla. HKH Dronning Aleksandrine
Og mon ikke også at logoet er blevet brugt det år Hilbert Jensen blev
tildelt et Ridderkors, men det kan jo være at man er mere OBS på
sådanne ting nu om dage

8.

Race fjerkræ

Ny mail adr. til bladet

blad@racefjerkrae.dk

Vi skal ha gjort klubberne klart, at der kun må komme en meddelelse i
hver mail, og at den nye adresse skal bruges.
De skal, hvis det er muligt altid skrive teksten til deres meddelelse i
tekst feltet, helst ikke noget med et Word dokument
Postvæsnet er en prøvelse, hvordan laver vi bedst en Opsamling på
hvem der ikke modtager bladet til tiden, og hvem der slet ikke
modtager bladet. CB har en kontakt som han kan henvende mig til.
Vi skal også til at tænke ud af boksen, hvordan vi vil fortsætte bladet.
Som skrevet under økonomi, så kommer der jo også en dag, hvor
Willy synes, at der skal en ny redaktør til.
Vi fik ikke vendt hvem der skulle skrive de kommende Ledere.
Så jeg har sat navne på så tager det op igen på næste HB møde
Marts: Jørgen
April: Kurt
Maj: Carsten
Juni Ib
Juli: Willy
Og det er stadig tilladt at hjælpe Willy med gode artikler

Nåle, hvis der er indstillede
9.

10.

.

E.v.t

Os der var tilbage snakkede om, at vi måske skulle ændre
betingelserne for sølvnålen således, at man automatisk vil modtage
sølvnålen, når man har været medlem i 25 år.
Betingelser for Guldnålen skal forblive uændret således, at det er en
helt enig hovedbestyrelse der tildeler efter indstilling fra klubber

Landsudstillingen
CB spurgte ind til hvordan MCH var bestilt, den er ikke bestilt sådan
direkte. MCH forventer at vi kommer den 2. hele weekend hvert år i
december, og at vi melder afbud, hvis vi ikke kommer, ALTID den 2.
hele weekend pga. Agromek
WL: Jysk-Fynsk Kanarieforening har forespurgt, om det var muligt at
de uden for meget hanegal kunne afholde deres vinterudstilling
sammen med os. Vi snakkede om, at det kunne være muligt i hal J3,
hvis vi fik lavet en adskillelse og vi så trak vores telt og andre sager
over i den anden side af hallen
Vi tager også fat i Herning fugleforening for at høre om de evt. kunne
være interesseret i at være med.
CB tager fat i vestjyske kaniner for at høre, om de er med igen eller de
som rygtet siger flytter andet sted hen
CB : Teddy Jakobsen tog en hel masse Gl. Bure med hjem under
Europaudstillingen, iflg det,der blev sagt, så havde han købt dem for
kr. 2500 - af hvem ved ingen. Adspurgt, vil han ikke betale så meget,
så kan han køre dem tilbage. WL mener at vi skal lade den ligge der,
vi skal alligevel af med burerne, og Teddy stillede jo også en maskine
til rådighed under Europa udstillingen. Vi lader den ligge,
Møde i Skandinavisk Fjerkræforbund, værtsskabet går på skift og skal
i år foregå i Danmark, det plejer at være marts / april, det berammes til
senere på året.
Danmarks Racedueforening afholder deres repræsentantskabsmøde
den 6/4 kl. 13, på Heise Kro i Fredericia. WL og CB deltager for at
høre, hvordan at debatten omkring Europaudstillingen forløber
WL skal den 6/4 kl. 10 holde et oplæg om den afholdte Europa
udstilling for Jysk-Fynsk kanarieforening
CB : jeg ville også godt have overværet Danmarks
Kaninavlerforenings Repræsentantskabs møde, men det er samme
dag som vi selv har vores møde
CB : På repræsentantskabsmødet i 2018 blev det besluttet at vi
fremover skulle udnævne nr. 2 og 3 i DM også, dem har vi ikke fået
udnævnt. Det råder vi bod på til repræsentantskabsmødet.
DFFR vandrepokaler har vi heller ikke fået tildelt, WL vil lave en
beregning og få pokalerne graveret og så vil vi uddele dem på
repræsentantskabsmødet
Næste Hovedbestyrelsesmøde den 27/4 2019, det må så blive Fyn
eller Sjælland så vi kan skiftes til at køre langt

