
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl 
Hovedbestyrelsesmøde 
98. – HB møde lørdag d. 28. og 29. september 2019, kl. 10 på kontoret 
 
Deltagere:  
PH, Patricia Haynes, IT, Ib Thomsen,  
LMH, Lars Moos Hansen, WL, Willy Littau,  
JA Jørgen Abrahamsen, PJ Palle Juul  
CB Carsten Blohm 
 
Referent: JA 
 
Dagsorden:  
 
Pkt. 1 Siden sidst ved formanden 
Faverollesklubben har ønsket en specifik præmieliste for Faverolles på EE udstillingen. En sådan kan ikke 
dannes, men klubben har fået den samlede præmieliste. 
Der konstateres jævnligt døde fugle i naturen senest i Damhussøen i København, men det var heldigvis ikke 
H5N1 
Frederikshavns Fjerkræklub og Skjern Fjerkræklub har 100 års jubilæum i år. Det festligholdes i klubberne. 
Det afholdte dommerkursus forløb godt og tilfredsstillende 
Fredericia kommune er på vej med nogle vidtgående restriktioner for hold af fjerkræ og fugle i bymæssig 
bebyggelse og i lignende områder. I oplægget er der forbud mod hold af haner og støjende/skrigende fugle. 
Det har vi sammen med en række andre foreninger gjort skriftlig indsigelse imod. Kommunen er nu i 
høringsfasen, og i denne er Vejle Fjerkræklub, som har medlemmer i Fredericia, indkaldt til møde d. 7. 
oktober 2019. Vi kontakter Vejle Fjerkræklub for støtte og rådgivning samt stiller relevant materiale til 
rådighed fra DFfR. 
 
Pkt. 2 Informations runde ved medlemmerne: 
Hovedbestyrelsens medlemmer berettede om mange aktiviteter i deres respektive områder. Der er afholdt 
grillaftner, rundture til medlemmer, deltagelse i dyrskuer med Landsskuet i Herning, Dyrskuerne i Odense og 
Roskilde som de helt store med mange besøgende. Der har været mange udflugterne klubberne imellem og 
til udlandet. Mange klubber deltager i propaganda udstillinger i planteskoler, på markeder og lignende, 
hvilket er meget positivt. Der er lige nu fuld gang i vaccinationerne, og der bliver heldigvis vaccineret mange 
dyr, så det tegner godt for den kommende udstillingssæson. Der meldes helt generelt om en god og positiv 
stemning i klubberne, og det kan konstateres, at medlemmerne er aktive. Vi har dog en løbende udfordring 
med at få nye medlemmer inkluderet i fællesskabet, hvilket er et område, vi skal have sat fokus. 
Der er planlagt mange hønsedage og specialudstillinger som optakt til den kommende udstillingssæson, 
hvilket er rigtig tilfredsstillende. 
 
Pkt. 3 Information fra kontoret 
Der er nu ansat en medarbejder på kontoret til den daglige administration. Der er tale om 14 timer om ugen 
i et fleks job. Den ansatte Edel blev præsenteret for hovedbestyrelsen, og det var et meget positivt indtryk, 
så hjertelig velkommen til Edel. Vi håber både du og medlemmer bliver glade for ansættelsen. 
Første opgave er en opdatering af medlemslisten. Ellers en lidt rolig periode på kontoret, hvilket giver god 
mulighed for at sætte Edel ind i kontorets opgaver. Snart bliver der travlt, når anmeldelserne til 
Landsudstillingen kommer ind og planlægningen går i gang. 



 
Pkt. 4 Økonomi og regnskaber 
Halvårsregnskabet gennemgået af Willy. Det er i balance og i overensstemmelse med budgettet fremlagt på 
repræsentantskabsmødet. 
Nyt nr. til mobil pay 366117 
 
PKT. 5 Europa Schau 2018 i Herning 
Den endelige afregning foreninger imellem er sket, dog er endnu ikke overført beløb til DFFR. 
Bankkonto og momskonto er ikke lukket endnu (sker snarest). 
Der er afregnet med Kaninavlerforeningen for ødelagte vandkopper 
Der er evt. mulighed for at komme af med de hvide vandkopper til Østrig. Det undersøges nærmere. Vi har 
en aktuel beholdning på 4000 nye røde, samt en mindre gammel beholdning. Derfor vil det være godt at 
komme af med de hvide. 
Morsø Fjerkræklub mangler fortsat 6 Gåsebure. Dette forsøges løst snarest. 
 
Pkt. 6 Landsudstillingen 2019 
Der udfærdiges i år en drejebog for Landsudstillingen 2019, så de enkelte ansvarsområder er tydelige og 
fordelte. 
 
CB og WL afholder snarest møde med Messecenter Herning (MCH) om planlægningen af landsudstillingen. 
Planlægningsmøde for opstillingen af landsudstillingen afholdes i klubhuset i Herning Fjerkrækoloni 28. 
oktober 2019 kl. 1900. 
Rassebezogene Europa-Schau for Tyske dværge. Planlægningen af dette går som aftalt. Der er arbejdes på at 
få sat gode dommere på - eventuelt fra Tyskland 
Annoncer for landsudstillingen vil vi bringe i Tyske, Norske og Svenske fjerkræblade 
 
Der planlægges for Kammeratskabs aften. 
Vores nye høje bure skal i anvendelse – måske med duer. 
Åbningstiden for søndag er ændret så vi lukker kl. 1500. 
Det sikres i år, at relevante nøglepersoner får adgangskort, så de kan komme gennem portene på 
Landsskuepladsen i forbindelse med Landsudstillingen. 
Kataloget opbygges som til EE Udstillingen, hvilket betyder, at dyr i samme race og farve bliver blandet i 
stedet for at stå i rækkefølge fra hver udstiller.  
 
Det er besluttet, som et nyt indslag, at kåre udstillingens bedste dyr til ”Best in Show” efter følgende princip: 
”En jury af dommere, sat af hovedbestyrelsen, vil blandt alle udstillingens dyr kåret med 97 point vælge de 
10 bedste. 
De vil blive samlet og derefter er det så publikums opgave at kåre det bedste dyr ved afstemning. Det vil 
foregå på den måde, at der først stemmes om bedst af 2 dyr, den der vinder vil derefter konkurrerer med 
næste dyr i rækken osv. indtil der kun står et dyr tilbage - nemlig ”Vinderen” 
 
Denne konkurrence vil forgå søndag 15. december kl. 11:00 
Der skal uddeles en fin præmie til vinderdyret.  
 
Lager på Landsskuepladsen bliver i nær fremtid opsagt, da der skal bygges nye haller. 



En ny mulighed kunne være at lave lukket areal på betonpladsen, hvor bukkene står og så evt. opstille 1-2 
container til ekstra lager. WL undersøger. 
CB undersøger priser på container. 
 
Pkt. 7 Repræsentantskabsmødet den 16. maj 2020 
Afholdes Strøby forsamlingshus på Sjælland og huslejen er 2000 kr. Roskilde står for maden. 
Repræsentantskabsmødet i 2021 afholdes i Silkeborg den 29. maj  
 
Pkt. 8 Tidsskrift for Racefjerkræ 
Leder 
Oktober. Lars 
November. Carsten 
December. Willy  
Januar 2020. Jørgen 
Februar 2020. Palle 
Marts 2020. Patricia 
April. 2020. Ib 
Maj 2020. Lars 
 
Pkt. 9 Vores logo 
På trods af vores indsigelse har Rigsarkivet fastholdt, at fortsat brug af vores logo vil være en overtrædelse af 
straffeloven, idet logoet ikke afviger tilstrækkeligt fra Rigsvåbnet. 
Hovedbestyrelsen har fået udarbejdet et nyt logo, som mest muligt ligner det nuværende uden at krænke 
Rigsvåbnet. Vi har nu søgt Rigsarkivet om tilladelse til anvendelse af dette, og vi afventer svar. 
 
Pkt. 10 Guld og Sølvnåle  
Vedtaget. 
 
Pkt. 11 Fælles National/Landsudstilling 2020 med duerne 
Formand Alfred Kirk og kasserer Bent Gasseholm DRF var mødt til dette punkt for at drøfte den aktuelle 
status på projektet.  
DRF afholdt den 21. september 2019 dommermøde, hvor JA deltog som repræsentant for DFfR med henblik 
på at drøfte perspektiverne ved en fælles National/Landsudstilling i en lidt større kreds. Projektet blev godt 
modtaget, og der blev udelukkende signaleret positive tilkendegivelser. Der er selvfølgelige også nogle med 
betænkeligheder blandt enkelte af DRF’s medlemmer, men helt overvejende er der stor opbakning til 
projektet. 
Der opleves også i DFfR stor opbakning til projektet. 
Det blev aftalt, at vi vil forsøge at deltage med en stand på hinandens national/landsudstilling i 2019. 
DFfR holder Rassebezogene Europa-Schau for Tyske Dværg Wyandotter i 2020 på den fælles udstilling. 
Det blev drøftet om duerne ville kunne deltage med et tilsvarende arrangement for en af deres 
racer/varieteter. Det vil de undersøge nærmere. 
Det blev aftalt, at næste fælles møde hovedbestyrelserne imellem skal holdes i slutningen af januar eller 
begyndelsen af februar 2020. 
 
I hovedbestyrelsen blev det endvidere aftalt, at Jørgen Abrahamsen er DFfR’s ansvarlige for samarbejdet 
med DRF frem mod den fælles National/Landsudstilling 2020. 
 
Pkt. 12 Rassebezogene Europa-Schau på fremtidige landsudstillinger  



Det blev drøftet, om vi kunne få et Rassebezogene Europa-Schau for de stor Wyandotter helst i 2020 eller 
måske i 2022. Dette undersøges nærmere af WL og CB 
 
Pkt. 13 Ny opdræt 
Iflg. WL har standardudvalget ændret ny opdræt for Svømmefugle ændret fra 1,2 dyr til 3,3 som ved høns, 
gældende fra 2020. 
 
Pkt. 14 hjemmeside 
CB forsøger at lave et skrift til forsiden 
Link de andre foreninger og EE foreningen mangler. (findes ved at trykke på link). 
 
Pkt. 15 EVT 
Der er i Norge udgivet en Norsk fjerkræbog, som blev forevist. 
CB kontakter forfatteren og siger, at vi kan prøve at lave en annonce med henvisning til forlaget hvor man 
kan købe den  
 
Det affødte en drøftelse af, om vi kunne lave et hæfte med de mest oplagte og relevante emner og artikler 
for en nybegynder i racefjerkræavl. Et sådant hæfte kunne herefter udleveres ved indmeldelse i DFfR. WL 
arbejder videre med dette 
 
Der har været enkelte fejl i forbindelse med levering af ringe i år. I takt med at fejlene bliver erkendt, bliver 
de rettet, så medlemmerne ikke får problemer på udstillinger. Der skal udvises en pragmatisk tilgang. 
 
Der forsøges med en frimærkeudstilling på LU 2020 (frimærker med fjerkræ) 


