
 
 

 

 
Danmarks Fjerkræavlerforening for 
Raceavl 
Hovedbestyrelsesmøde 
96 – HB møde  
HB møde lørdag d.27-04- 2019, 
kl. 10,15 -   
på Lunden Vestergade 74, 8600 
Silkeborg 
 
 
 
 
 

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

 
Punkt: 
 

 
Indhold 

 
Referat: Carsten Blohm og Jørgen Abrahamsen 

 
1. 

 
Siden sidst ved formand 
 

 
1/3 2019 Ringet op af Kasper Pedersen Specialklubben for 
Danske Landhøns, da de ikke er længere velkommen med deres 
specialudstilling i Aulum. Kasper ville høre, om de evt. måtte 
holde Specialudstilling i Silkeborg.  
 
CB: Landhønseringen er med i Aulum, MEN har vi ikke et 
problem der. Herning undergraver jo det, vi står for. 
WL: De var ikke med på selve udstillingen, men havde lejet et 
mødelokale. 
 
Vi må hjælpe Specialklubben for Danske Landhøns med et sted 
for deres specialudstilling. 
 
 
1/3 2019 Fødevarestyrelsen udsendte en pressemeddelelse om, 
at de har fundet en besætning på 7000 høns nord for Mariager 
med den lavpatogene H5  
 
13/4 Fødevarestyrelsen udsendte en pressemeddelelse om, 
lavpatogen H5 i en andebesætning på Fyn. 3300 dyr slås ned 
 
Høj patogen i Bulgarien 
 
31/3 2019 Møde mellem Standardudvalget og Specialklubben for 
Engelsk Araucana:      Dagens emne: Løbsfarve 
Dagen forløb rigtig godt og der var en god dialog mellem 
standardudvalget og medlemmer af Engelsk Araucana Danmark 
 
13/4 Specialklubmøde i Silkeborg. Der må jeg sgu sige, at det 
ikke er rart at blive taget med bukserne nede. Der var et punkt på 
dagsorden som hed LU 2019. Får så at vide, at det er mit punkt, 
idet det plejer Niels at tage sig af. Men der er jo nok meget som 
Niels tog sig af, men hvis det er noget, som skal fortsætte, så må 
der meldes ud, så jeg kan forberede mig, man føler sig noget 
dum, når man står der over for 50 personer og skal forsøge at 
sige noget klogt uden forberedelse 
 
Foreningen har fået et Bilving billede foræret af Roland Kragh 
1,5 Sussex. 
WL havde billedet med fra kontoret, så alle kunne se det 
 
Johan Lauridsen fra Impact TV ApS planlægger at lave en film 
om Racefjerkræ 
 
Journalist Mathias Sinus Mølgaard fra Ritzau Fokus har skrevet 
en artikel omkring det med at holde høns i haven, den er ude og 
kan læse her 
https://folketidende.dk/Livsstil/Bliv-selvforsynende-med-aeg-
Kom-i-gang-med-hobbyhoens/artikel/508249 

https://folketidende.dk/Livsstil/Bliv-selvforsynende-med-aeg-Kom-i-gang-med-hobbyhoens/artikel/508249
https://folketidende.dk/Livsstil/Bliv-selvforsynende-med-aeg-Kom-i-gang-med-hobbyhoens/artikel/508249


 
Henning Mikkelsen, Sabroe død den 17/4 2019 
 

 
2. 

 
Information fra medlemmerne – 
bordrunde 
  

 
CB: God generalforsamling i Silkeborg med lige knap 50 
deltagere, heraf de 29 var stemme berettiget  
 
Måske en Smådyrskoloni på vej i Silkeborg som et 
integrationsprojekt. 
Foreningen Silkeborg Kolonihaveforening for Hobbydyr er stiftet 
på en generalforsamling den 25/4 2019, Fjerkræklubben for 
Silkeborg og Omegn, Silkeborg kaninavlerforening, Silkeborg 
Fugleforening og Favrskov – Silkeborg Racedueklub støtter op 
om projektet  
 
13/4 Æg - udstilling i Lunden i forbindelse med Specialklubmødet 
Næsten det samme antal æg som i 2018. Forstår bare ikke, at 
mødedeltagerne ikke slutter lidt mere op omkring udstillingen, 
når de nu alligevel er i Lunden. 
  
JA: Det går godt, stille og roligt i det Sydjyske  
 
KH: God Generalforsamling. Gode aktiviteter planlagt, bl.a. skal 
vi en tur til Sverige og vi har god afsætning på dyr. 
 
WL: alt ved gamle. God påskeudstilling på Jespers Planteskole, 
hvor man var placeret lige der, hvor alle kom forbi, udstillet dyr, 
kyllinger og æg, megen positiv snak om høns i haven. Der er 
måske en koloni på vej på det område, hvor Holstebro har deres 
materiale hus. Det går fint i Struer, der bliver ruget mange 
kyllinger ud. 
 
IT: Det går godt på Langeland, god opbakning til div 
arrangementer og der kommer nye medlemmer 
 
LMH: Det går godt på Sjælland, der er blevet skiftet lidt ud 
bestyrelserne, det har ikke været noget problem at finde nye 
 

 
3. 

 
Information fra sekretariat/kontor 
Ny kontordame 
 

 
Ny kontordame, Margit Kaalund, uddannet socialrådgiver 
Margit er et af vore medlemmer, som reagerede på annoncen i 
Racefjerkræ 
  

 
4. 

 
Økonomi  
Regnskaber 
 
 
 
 
 
Ansøgning Faverollesklubben  
 

Vi havde før Europaschau 2018 en god økonomi og det har vi 
stadig. Når hovedregnskab og udstillingsregnskab bliver 
sammenholdt ender vi ud med knap 174.000 kr. i underskud for 
året 2018. Et forventeligt og tilfredsstillende resultat, når vi 
tænker tilbage på, hvad der er foregået hele 2018 med EE 
møder, EE dommerkursus og ikke mindst udstillingen. 
 
Faverollesklubben har ansøgt om et tilskud på kr. 10.000 til leje 
af en bus, bure og en pavillon i forbindelse et sommer stævne for 
tyske Faverolles avlere i DK 2021 
En enig HB har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen med 
nedenstående begrundelse 
 
Tyske dværg Orpington afholdt et lignende arrangement i 
Nordjylland i 2018 og fik ikke tilskud 
HB afslog en ansøgning fra Dommerringen om tilskud i 2017 
Da vi har mange lokal- og specialklubber holder vi den linje 
 
Faverollesklubben har fået tilbudt at de kan låne en pavillon i 
Holstebro og Silkeborg og bure kan også lånes det koster ikke 
noget blot skal de selv hente og bringe  



 
 

 
5. 

 
Landsudstillingen 2019 
 
Kan vi få problemer med person data 
loven når vi har navne, adr. og tlf. nr. i 
katalogerne  
 
Duerne med til fælles udstilling, hvad 
kan vi tilbyde dem 
Andre hobbydyrsforeninger? 
Kaniner 
Fugle  
Marsvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pga. Persondataloven vil der fremover på anmeldelses 
blanketten til LU stå, at man med sin underskrift på anmeldelsen 
giver samtykke til at navn, adr. og tlf. nr. oplyses i udstillings- 
kataloget 
 
Vi skal havet møde med Duernes HB om fælles LU. Det er 
duernes ønske, at vi laver fælles LU og det bliver formentlig 
første gang december 2020.   
Alfred Kirk vil gerne have, at vi laver et fælles møde med hele 
HB, således at alle hører, hvad der bliver sagt. Vi i HB er enige 
om, at det er nok, at vi vest fra Storebælt deltager og har 
fuldmagt til at forhandle på DFFR vegne. Vi har givet dem flere 
tilbud og modeller allerede i 2018, hvor WL og CB holdt møde 
med Alfred Kirk og Bent Gasserholm i Aulum. 
Vi må høre, hvad de forventer eller hvad de kommer med af 
løsningsforslag. Vi vil gerne indgå i en fælles udstilling. 
Vi forventer at vi holder møde snarest muligt hen over sommeren     
 
Vestjyske kaniner kommer iflg. Find O. Hansen tlf. 20483855 / 
Evt. 23677691 
De får halpladsen U/B mod at deres udstillere betaler entre eller 
køber et partoutkort 
 
Der arbejdes på, at Jysk Fynsk Kanarieforening afholder deres 
udstilling i forbindelse med LU 
 
Vi prøver, om andre hobbydyrsforeninger vil være med 
 
Måske tyske udstillere kan få muligheden for at udstille, men kan 
ikke vinde DM eller pokaler. Hvis de vil udstille, så skal de være 
medlem af en dansk specialklub for racen 
 
Annoncer i tyske blade! 
 
Vi overvejer med jævne mellemrum at invitere Holger 
Schellschmidt som dommer og på den måde måske få reklame 
for LU og DFFR i form af skrift og billeder i Geflügel Zeitung, som 
Holger skriver for 
 

 
6. 

 
Repræsentantskabsmøde 25/5 på  
Scandic, Odense 
Forslag 
 
Fremtidige Repræsentantskabsmøder 
 
 
 
 
 
 
 
Palle Juul foreslås af hvem 
 

DM nr.  2 og 3 og Vandrepokaler på LU 2018 
Det nåede vi ikke, da vi skulle gøre klar til næste møde med 
Duer og kaniner 
 
2018 kr. 150,00 pr. deltager. 
2019 kr. 435,00 pr. deltager. 
Der er kæmpe forskel på prisen. Vi må arbejde på, at det rundt 
om i landet kan arrangeres som i 2018 i Silkeborg. Hvis ikke 
andet kan findes, så laver vi alle jyske rep. møder i Silkeborg og 
på Sjælland i Hedehusene, hvor prisen også er rigtig 
 
Indtil nu kun tilmeldt HB og enkelte mere 
 
Aage Møller Simonsen anbefaler Palle Juul til nyt HB medlem  
 
Lidt snak om ordlyden i formuleringen af vedtægter 
 

 
7. 

 
Racefjerkræ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leder 
Maj: Carsten 
Juni Ib 
Juli: Willy 
August: Patricia 
September Jørgen 
Oktober. Lars 
November. Carsten 
December.  
 



 
 
 
 
Forsendelse, hvad gør vi for at det 
bliver mere stabilt 
 

Referat fra HB møder kommer i fremtiden kun på hjemmesiden. 
Dette for at spare god spalteplads i Racefjerkræ og penge. Det 
koster hver gang, vi skal have ekstra sider i. Hvis vi øger bladet 
fra 24 – 28 sider, så koster det kr. 2500 ekstra. 
 
Vi undersøger flere ting bl.a. DAO. DAO kan ikke. De sender kun 
pakker iflg. tlf. samtale  
Vi skal b.la. være sikker på at bladene leveres i postkassen  
 
Bladkompagniet 70207225 
 

 
8. 

 

 
Europaschau 2019 
Regnskab Europaudstilling 
Afslutning / lukning af foreningen 
Frokost med de øvrige foreninger 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter HB møde holdt foreningen Europaudstillingen 2018 
afsluttende generalforsamling. 
 
Dffr havde inviteret til frokost. Efter frokosten var der kampvalg 
om dirigent pladsen, Willy vandt suverænt.  
 
Willy aflagde beretning, som blev enstemmigt godkendt. 
 
Herluf Pedersen fra duerne gennemgik Regnskabet for 
fælleskassen. 
Det viste et overskud på kr. 66523,48. Disse penge fordeles 
mellem de 3 foreninger efter antal dyr. Regnskabet godkendt.  
 
Derefter gav de 3 HB’er Willy mandat til at lukke foreningen, når 
det sidste moms var betalt 
 
 

 
9. 

 
DFFR sølv og guld nåle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sidste som blev tilbage på sidste HB møde 9. februar 
snakkede om at vi måske skulle gå over til at uddele Sølvnåle pr. 
automatik når man havde været medlem i 25 år 
 
CB: Jeg tror, at vi kan få problemer med den fremgangsmåde. 
Ikke at der er noget forkert i måden, men der bliver ballade, hvis 
vi glemmer en. Utilfredshed kan der også blive, hvis vi uddeler en 
nål til en person, som klubberne ikke mener fortjener en. 
Nedenstående retningslinjer er gældende fra Dags Dato.  
 
Sølvnåle  
Uddeles efter skriftlig indstilling fra klubberne. Alle underskrifter 
fra bestyrelsesmedlemmerne i klubben skal være på indstillingen 
og hvis de 25 års medlemskab samtidig er opnået, kan kontoret 
udsende omgående uden yderligere behandling af sagen.  
 
Hvis en klub af en helt særlig grund indstiller en person, som 
mangler et år eller lidt mere til de 25 år, så skal indstillingen være 
særdeles velbegrundet og underskrevet af alle bestyrelses-
medlemmer, og en evt. uddeling vedtages af HB   
 
Guldnåle 
Uddeles kun efter indstilling og ved en helt enig HB beslutning og 
efter gældende regler: Skriftlig indstilling og alle i bestyrelsen 
skal underskrive 
 

 
10. 

 
E.v.t 
LOGO Risarkivet 
Næste HB møde 
 
 

 
JA undersøger lidt omkring vores logo, og vi prøver at finde alle 
argumenter via det vi har af materiale, billeder mm, det er nok 
tvivlsomt at vi vinder denne sag, med det skal ikke være uforsøgt 
og så må vi tage den der fra 
 
Næste HB møde er den 25. maj i Odense kl. 09,00  
 

 


