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Referat repræsentantskabsmøde 2021
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl afholdt den 2. oktober 2021 repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic i
Ringsted.
Formand Carsten Blohm bød velkommen til det første repræsentantskabsmøde i mere en 2 år på grund af covid 19.
Formanden oplyste, at følgende gode og afholdte medlemmer er afgået ved døden siden sidste repræsentantskabsmøde:
Eigil Kristensen, Randers, Vagn Christensen, Silkeborg, Poul Stensballe, Randers, Eskild Pedersen, Grenå, Kristian
Jonasen, Thisted, Jens-Ancher Kokkegård, Sorø, John Christensen, Grenå, Arne Madsen, Nyborg, Karl Mikkelsen,
Allerød, Leo Okkerstrøm, Stuer, Ole Larsen, Norge, Arne Rasmussen, Dybvad, Bjarne V. Petersen, Bagenkop, Niels
Ole Pedersen, Sebbersund, Henning Petersen, Langeland, Kenneth Andersen, Frederikshavn, Jørgen Riis Hansen, Ikast,
Karsten Sander, Herning, Carlo Lange Jensen, Herning og Jan Erik Petersen, Møn.
Repræsentantskabet ærede deres minde.
Pkt. 1. Valg af dirigent. Lars K. Mortensen blev valgt, og han overtog herefter ledelsen af repræsentantskabsmødet.
Han konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet. Han konstaterede, at der var mødt 41
stemmeberettigede og en række gæster.
Søren Thomassen og Kjeld N. Jensen blev valgt som stemmetællere.
Pkt. 2. Formandens Beretning. Der henvises til den skriftlige beretning, som er offentliggjort forud for
repræsentantskabsmødet i tidsskrift for Racefjerkræavl. Formand Carsten Blohm supplerede den skriftlige beretning og
omtalte foreningens nye bog ”Racefjerkræ – Levende dyr – En livsstil”. Bogen kan købes for 100 kr. på kontoret. Nye
medlemmer får bogen, når de har betalt kontingent. Bogen er nu på 86 biblioteker og har fået god omtale.
I covid-19 perioden er nye initiativer dukket op. Bl.a. har der været 3 on-line udstillinger, hvor dommere virtuelt har
bedømt racehøns ud fra billeder. Det har været spændende at følge, men også med udfordringer i bedømmelsen, hvis
dyret holdning og stilling ikke er optimal.
EU Forordning 2020/688 vedrørende transport af dyr på tværs af landegrænser i EU volder stadig udfordringer, navnlig
fordi, vi ikke får konkrete svar på, hvad der bliver de gældende bestemmelser og hvornår de træder i kraft. DFfR har
sammen med duerne arbejdet hårdt på at få rimelige vilkår.
Fugleinfluenzaen har været en stor udfordring for vores hobby det seneste år med restriktioner. Der er nu kommet en ny
fortolkning, så der fremover skal skelnes mellem kommercielt fjerkræ og ikke kommercielt fjerkræ. Fremtidige
restriktioner skal ikke ramme ikke kommercielt fjerkræ. Det er glædeligt for os racefjerkræavlere, da vores hold må
betragtes som ikke kommercielt, medmindre man f.eks. har et stalddørssalg. Den konkret udmøntning mangler dog i
Danmark, hvorfor vi ikke med sikkerhed kan sige, hvordan det vil udmønte sig ved et nyt udbrud af fugleinfluenza.
Mareks (hønselammelse) har ramt dyrene hos en lang række racefjerkræavlere i år og i de senere år. Det skal vi være
opmærksom på og DFfR vil iværksætte oplysning om denne sygdom.
Medlemstallet er svagt faldende. Det skal vi tage alvorligt, og vi skal derfor gøre, hvad vi kan for at få nye medlemmer.
Vi kan se, at der er stor interesse på de sociale medier for høns, og mange spørger om råd. Der er dog en tendens til, at
der ikke altid er en god tone i de fora, hvor høns drøftes, hvilket er ærgerligt, da det ødelægger mere end det gavner. Det
gælder også på udstillinger, hvor der skal være en god tone.
Ringsalget er gået godt i år, og det lover godt for den kommende sæson.
EE Generalforsamling blev holdt i Billund den 17. – 19. september 2021 med stor succes. Formanden takkede Willy
Littau og hustru for en stor indsats omkring alt det praktiske.
Landsudstillingen for høns og Nationalen for duer holdes som aftalt den 11. og 12. december 2021 i Herning.
Kanariefugle deltager også og måske kaniner og prydfjerkræ.
Der holdes jævnligt hovedbestyrelsesmøder, og formanden takkede for arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen.
Formanden takkede sluttelig for støtten fra medlemmer, deres familier og øvrige støtter af vores forening.
Dirigenten overlod formandens beretning til repræsentantskabet, og der var følgende bemærkninger:
Leo Sommer (gæst), oplyste, at Vestjyske Kaniner ikke kommer på Landsudstillingen med en egentlig udstilling i år,
men måske en propaganda stand.
Svend Erik Kjær Laursen, Faverolles Klubben, spurgte til arkivet på Gl. Estrup og om hvad der skete med arkivalier,
når klubber blev opløst.
Han efterlyste HB-referater på hjemmesiden.
Han oplyste, at små foreninger har meget vanskeligt ved at oprette foreningskonti i banker, og hvis det lykkes, er det
med høje gebyrer i forhold til et indestående i en lille forening. Han efterlyste hjælp i denne anledning. Flere foreninger
har set sig nødsaget til at gå over til ”cigarkasse” systemet med de risici, det indebærer.
Formanden og Willy Littau oplyste i forhold til Gl. Estrup, at der var opbygget et arkiv der og at der stod opbevaret
noget forskelligt, som DFfR’s tidligere formand Niels Rasmussen har bragt der til, men DFfR har ikke været i kontakt
med Gl. Estrup siden Niels Rasmussens død. Der er endvidere et ret stort arkiv i Holstebro i forbindelse med
foreningens kontor. Begge opfordrede til, at arkivalier enten gik til arkivet hos DFfR i Holstebro eller til lokalhistoriske
arkiver, så det blev bevaret.
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Vedrørende foreningskonti er der ingen løsninger umiddelbart. DFfR har været i kontakt med erhvervsministeriet, men
de kunne ikke hjælpe. Det er almindelige markedsvilkår. DFfR agerer bank for et par foreninger, men det er ikke noget
DFfR generelt kan, da det for det første er uhensigtsmæssigt og for det andet har foreningen ikke tilstrækkelig
administrativ kapacitet til at kunne klare opgaven.
Der vil blive strammet op i forhold til HB referater, så de kommer på hjemmesiden.
Dirigenten satte formanden beretning til afstemning: Vedtaget.
Pkt. 3. Regnskab for 2019 og 2020.
Willy Littau gennemgik regnskaberne:
2019 viste et overskud på 30.407 kr. for hovedkassen og et underskud på 55.712 kr. i udstillingsfonden.
2020 viste et overskud på 301.918 kr. for hovedkassen og et overskud på 55.479 kr. i udstillingsfonden.
Det positive resultat for hovedkassen i 2020 kan henføres til, at Civilstyrelsen ønskede at opløse fonden ”Rasmussen
Iglekjærgaard og Odense Ægforretning”, idet hovedstolen var for lille til at kunne fortsætte som selvstændig fond, eller
også den skulle slås sammen med andre fonde. Bestyrelsen for fonden, hvor DFfR og Dansk Erhvervsfjerkræ er
repræsenteret, da det er de 2 foreninger, nyder godt af afkastene fra fonden, besluttede, at fonden skulle opløses og
hovedstolen fordeles ligeligt i henhold til fundatsen mellem de 2 foreninger. DFfR fik på den baggrund tilført 299.582
kr. og 12 sølvmedaljer til en værdi af ca. 1.200 kr. pr. stk. De 12 sølvmedaljer uddeles de kommende år på LU til
opdrættere af Danske Landhøns og Brune Italienere. De 299.582 kr. skal anvendes til at fremme racefjerkræavlen i
Danmark, og midler herfra er brugt til at betale omkostninger til trykning af den nye bog ”Racefjerkræ” nævnt under
formandens beretning.
Foreningen har ca. 1.200 A medlemmer og ca. 100 B og ungdomsmedlemmer.
Dirigenten satte regnskaberne til afstemning: Både regnskab for 2019 og 2020 blev vedtaget.
Pkt. 4. Indkomne forslag.
Forslag 1. Ajourføring af standardvedtægter for klubber og specialklubber.
Jørgen Abrahamsen motiverede forslaget, som har baggrund i, at vedtægterne for hovedforeningen DFfR blev ændret
på repræsentantskabsmødet i 2019. Forslaget vedtaget.
Forslag 2. Hovedbestyrelsen bemyndiges til, at op til 2 X 500.000 kr. af foreningen kontante formue placeres i
investeringspuljer med lav risiko i og gennem vores banker.
Willy Littau motiverede forslaget, som har baggrund i, at foreningen har en kontant formue på næsten 2 mio. kr., som vi
svarer negativ rente af, og ved at lave disse 2 investeringer, kan vi forhåbentlig opnå et mindre afkast fremfor at få
udhulet vores formue. Forslaget vedtaget.
Forslag 3. DFfR støtter gennem det tyske Racefjerkræforbund BDRG tyske racefjerkræopdrætter, der blev ramte af de
katastrofale oversvømmelser i sommers med 2.000 euro.
Lars Moos Hansen motiverede forslaget og henviste til det gode samarbejde, vi har med vores tyske
racefjerkrækollegaer, hvor nogle nu har mistet alt.
Leo Sommer (gæst), tager afstand fra forslaget.
Svend Erik Kjer Laursen stillede et ændringsforslag om, at der laves en indsamling blandt medlemmer, som DFfR
herefter kunne fordoble.
Willy Littau motiverede HB’s forslag yderligere.
Teddy Jacobsen, Kochinklubben, støttede HB’s forslag.
Svend Erik Kjær Laursen, Farverolles Klubben, trak sit ændringsforslag.
Connie Baagøe, Amagerland Fjerkræforening forslog at forhøje beløbet til 30.000 kr.
Da der ikke var yderligere indlæg, besluttede dirigenten, at der skulle stemmes om det mest vidtgående forslag, og det
var støtte til tyske racefjerkræopdrættere gennem BDRG med 30.000 kr. Forslaget vedtaget med 24 stemmer for.
Forslag 4 og 5. Nyt logo for DFfR.
Dirigenten valgte at slå forslag 4 og 5 sammen, da de omhandlede det samme.
Marie Polerube, Djursland Fjerkræklub, motiverede forslag 4 fra Djursland Fjerkræklub.
Jørgen Chr. Hansen, S.Ø.M Fjerkræklub, motiverede forslag 5 fra S.Ø.M Fjerkræklub.
Dirigenten valgte, at der først skulle stemmes om forslag 4, da det var det mest vidtgående. Forslag 4 blev ikke
vedtaget.
Jørgen Chr. Hansen motiverede videre for forslag 5.
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Kjeld. N. Jensen, Ringkøbing Skjern Fjerkræklub mente, at der manglede en kalkun i forslag 5.
Carsten Blohm, formand, mente at forslag 5 lignede for meget S.Ø.M fjerkræklubs eget logo, og anbefalede, at vi holdt
fast i vores nuværende logo.
Teddy Jacobsen, Kochin Klubben, mente, at der burde være både en sølvsvaber due og en kalkun, så alle var med, men
han stillede det ikke som et ændringsforslag.
Willy Littau oplyste, at det kunne blive vanskeligt at lave nåle, der svarede til logoet.
Jørgen Chr. Hansen mente, at det efter hans overbevisning var muligt at lave gode nåle.
Dirigenten satte herefter forslag 5 til afstemning.
Jørgen Chr. Hansen ønskede skriftlig afstemning.
Afstemningens resultat: 2 blanke, 18 nej og 21 ja. Forslag 5 vedtaget.
DFfR skal hermed have nyt logo i overensstemmelse med forslaget fra S.Ø.M Fjerkræklub.
Pkt. 5. Kontingent.
HB’s forslag er uændret kontingent. Vedtaget.
Pkt. 6. Plan for foreningens virke.
2021:
2. oktober repræsentant skabsmøde.
2. november udstillingsmøde med duerne.
Udstillingsmøde i Herning.
11. og 12. december landsudstilling i Herning
2022
9. april Specialklubmøde og Æg udstilling i Lunden, Silkeborg.
21. maj Repræsentantskabsmøde i Jylland.
26. – 29. EE Generalforsamling og sektionsmøder i Bosnien Herzegovina.
3. og 4. september Dommerkursus i Herning.
17. og 18. september EE dommerkursus.
11. – 13. november 2022 EE Udstilling i Kielce Polen.
9., 10. og 11 december Landsudstilling i Herning.
Planen vedtaget.
Pkt. 7. Budget
Willy Littau motiverede det fremlagte budget, hvor vi må konstatere, at indtægterne falder og udgifterne stiger, hvorfor
der forventes et underskud på 27.000,- kr.
Leo Sommer spurgte til medlemstallet, og Willy Littau oplyste, at det forventes at falde svagt.
Det anførte underskud vil endvidere negativt blive påvirket af omkostningerne til det nye logo, som der ikke er taget
højde for i budgettet.
Budgettet vedtaget.
Pkt. 8. Valg af hovedbestyrelsen.
På valg er Jørgen Abrahamsen, Ib Thomsen, Willy Littau alle tre for 1 år, og Carsten Blohm, Lars Moos Hansen,
Patricia Haynes og Palle Juul alle for 2 år. Alle ønskede genvalg.
Lars K. Mortensen og Teddy Jacobsen blev foreslået, men ønskede ikke at stille op.
Der var herefter genvalg af hele hovedbestyrelsen.
Suppleanterne Svend Erik Kjær Laursen og Teddy Jacobsen blev genvalgt.
Pkt. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Revisorerne Kjeld N. Jensen, Skjern, og Søren Thomassen, Herning blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Alf Olesen, Herning, foreslået og valgt.
Pkt. 10. Eventuelt.
Willy Littau oplyste, at der var for mange klubber og specialklubber, der ikke betalte for meddelelser i Tidsskriftet
rettidigt, hvilket førte til mange rykkere og ekstra arbejde.
Leo Sommer, (gæst), ønskede løbende kontingentbetaling og PBC. Willy Littau oplyste, at det vil blive en dyrere
løsningen end den nuværende med girokort, hvorfor det ikke var hensigtsmæssigt at skifte model.

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl
Nygade 13 B, postbox 1327, 7500 Holstebro
CVR 33093616 – tlf 97 40 58 44
Mail: dffr@racefjerkrae.dk, www.racefjerkrae.dk
______________________________________________________________________________________
Jørgen Chr. Hansen, S.Ø.M Fjerkræklub, ønskede, at vores hjemmeside blev mere levende og aktuel, herunder med
listen over anerkendte racer i EE Standarden.
Svend Erik Kjær Laursen, WEB Master, var enig med Jørgen Chr. Hansen og han efterlyste hjælp til at lave
hjemmesiden bedre og mere aktuel.
Marie Polerube, Djursland Fjerkræklub, ønskede, at stillede forslag til repræsentantskabsmødet blev så præcise som
muligt, og henviste til forslaget om støtte til fjerkræopdrættere i Tyskland. Hun var sikker på, at hvis beløbet på 2.000
euro var blevet oplyst, så havde der ikke været så meget snak i ”krogene” forud for repræsentantskabsmødet.
Arno van Herpen, Barnevelderklubben, forespurgte om muligheden for både en vandkop og en foderkop i hvert bur på
landsudstillingen, da han syntes, det var uheldigt, at foder lå i bunden af buret i dyrenes afføring.
Efter drøftelse oplyste Willy Littau, at der ville komme 2 trug i hvert bur ved den kommende landsudstilling.
Signe K. Petersen, Sussex Klubben, opfordrede til, at vi passede på hinanden og navnlig nye medlemmer. Hun havde
den oplevelser, at der var en hård tone på de sociale medier, og at vi ikke talte pænt til hinanden. Hun applerede til, at vi
skal behandle hinanden ordentlig, hjælpe hinanden og snakke ordentlig til hinanden både på de sociale medier, i mails
og når vi mødes.
Repræsentantskabet bakkede op med taktfaste klapsalver.
Formand Carsten Blohm udnævnte Jørgen Chr. Hansen, Frørup til æresmedlem af D.F.f.R, omtalte en del af Jørgens
arbejde og arrangement for racefjerkræ og for foreningen, bl.a. som tidligere medlem af HB, som medlem i
Standardudvalget og mange andre forhold.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet, og afsluttede derfor repræsentantskabsmødet med tak
for god ro og orden.
Formand Carsten Blohm takkede ligeledes for et godt repræsentantskabsmøde og ønskede alle en god hjemtur.
Konstituering
Hovedbestyrelsen har efter repræsentantskabsmødet konstitueret sig: Formand, Carsten Blohm, næstformand, Lars
Moos Hansen, kasserer, Willy Littau, og bestyrelsesmedlemmerne, Ib Thomsen, Patricia Haynes, Palle Juul og Jørgen
Abrahamsen.

Jørgen Abrahamsen, referent

Lars K. Mortensen, dirigent

Carsten Blohm, formand

