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Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl 

Hovedbestyrelsesmøde 

HB – 99 møde den 22. februar 2020 i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg 

Deltagere: Carsten Blohm, Patricia Haynes, Ib Thomsen, Lars Moos Hansen, Palle Juul, Willy Littau og Jørgen Abrahamsen. 

Referat: Jørgen Abrahamsen. 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Siden sidst ved formanden. 

Vores landsudstillingen blev afviklet på god vis, og stor tak til alle, der gjorde det til en god udstilling. Det gælder alle både 
hjælpere, udstillere, dommere, stande, specialklubber og MCH.  

Fredericia Kommune har desværre på trods af en lang række protester fastsat et ret strengt regulativ for hønsehold i 
bymæssig bebyggelse, og langt strengere end miljøregulativet på området foreskriver. Det er nu stort set umuligt at have 
en hane indenfor bymæssig bebyggelse. Det er vi meget uforstående overfor. Der er lignende tiltag på vej i Odense 
Kommune, men her kender vi desværre ikke den aktuelle status. 

Formanden omtalte henvendelse fra Knud Ø. Jensen. Formanden arbejder videre med henvendelsen. 

Pkt. 2. Informationsrunde fra hovedbestyrelsesmedlemmerne 

Der afholdes aktuelt generalforsamlinger i klubber og specialklubber, og alt forløber på god vis, dog planlægger 
medlemmerne i Århus Fjerkræklub at lukke klubben på grund af for få medlemmer. Det er en ærgerlig udvikling, og det 
førte til en drøftelse af, om alle vores klubber og specialklubber er i ”live”. Hovedbestyrelsen besluttede at undersøge, hvor 
mange af vores klubber og specialklubber, der er reelt er aktive og i drift.  

Pkt. 3. Information fra kontoret 

I forlængelse af vedtagelse af nye vedtægter på sidste repræsentantskabsmøde skal vores standardvedtægter for klubber 
og specialklubber revideres. Oplæg til reviderede vedtægter for disse fremlægges på repræsentantskabsmødet den 16. maj 
2020.  

Vores nye medarbejder på kontoret er kommet godt i gang. 

Pkt. 4. Økonomi og regnskab 

Regnskabet for 2019 er ved at være færdigt. Der tegner sig aktuelt et mindre underskud på omkring 35.000 kr. 

Der udbetales erstatning for en høne, der blev stjålet på landsudstillingen med et beløb på 300,- kr. Hovedbestyrelsen 
udtrykte beklagelse og undren over, at tyveri finder sted på landsudstillingen. Det hører ingen steder hjemme. 

Pkt. 5. Landsudstillingen 2019 

Der var nogle enkelte læringspunkter fra udstillingen. Adgangsforholdene og skiltningen var ikke optimal. Der manglede 
”Solgt” skilte, hvilke skabte forvirring ved udtagning af dyr i forbindelse med lukningen af udstillingen. Der manglede lidt 
håndkraft til nedtagning. Det er ikke altid hensigtsmæssigt at afholde generalforsamlinger i specialklubberne på 
landsudstillingen, da det kniber med pladsen. Formanden tilbyder at skaffe lokaler i Silkeborg, hvis nødvendigt. 

Pkt. 6. Repræsentantskabsmøde 2020 

Repræsentantskabsmødet afholdes den 16. maj 2020 kl. 1200 i Strøby Forsamlingshus, Strøby Bygade 37, 4671 Strøby. Lars 
Moos Hansen og kontoret aftaler de nærmere forhold med den lokale Fjerkræklub, der er arrangør. Der startes med 
frokost. Hovedbestyrelsen mødes forud kl. 1000. Der er i år 3 hovedbestyrelsesmedlemmer på valg: Willy Littau, Ib 
Thomsen og Jørgen Abrahamsen. Alle tre er på nuværende tidspunkt villig til en ny periode. 

Repræsentantskabsmødet i 2021 blev fastlagt til den 29. maj i Silkeborg. 
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Pkt. 7. Tidsskriftet Racefjerkræ 

Den nye mailadresse er begyndt at fungere efter hensigten, men der sker dog stadig, at en meddelelse eller artikel bliver 
overset, men det er i langt mindre omfang nu. 

Post Nord er ikke helt driftssikker, og det opleves hver måned, at der er medlemmer, der ikke modtager bladet. Der 
arbejdes på at udbedre dette. 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skrive direkte til kontoret fra foreningens hjemmeside. 

Lederskribent: 

Marts: Patricia, April: Ib, Maj: Lars, Juni: Carsten, Juli: Willy, August: Jørgen, September: Palle, Oktober: Patricia, November: 
Ib og December: Lars.  

Pkt. 8. Vores logo 

Sagen afsluttet. Nyt logo taget i brug. 

Pkt. 9. Guld- og sølvnåle 

Lukket punkt. 

Pkt. 10. Landsudstillingen 2020. 

Planlægningen af den fælles udstilling med duerne kører planmæssigt, og der henvises til særskilt mødevirksomhed. 

Pkt. 11. Specialklubmøde den 4. april 2020 i Silkeborg. 

Planlægningen af mødet er på plads, og vi forsøger at komme flest mulige fra Hovedbestyrelsen. 

Pkt. 12. Hjemmesiden 

Kører ok. 

Pkt. 13. Eventuelt. 

Bogsalget af gamle bøger gik godt, og der blev solgt mange bøger. Samlet indtægt vil fremgå af regnskabet for 2019.   

   

 

  


