
 
 
Forslag til repræsentantskabsmøde 2021 
 
Forslag 1. - HB 
Foreningens forslag til klub- og specialklublove ajourføres iht. ændrede love for D.F.f.R. 
vedtaget i 2019. 
 
 
Forslag 2 – HB 
HB bemyndiges til at placere en del af foreningens formue i investeringspuljer med lav 
risiko i foreningens banker. 
 
 
Forslag 3 – HB 
De katastrofale oversvømmelser i Tyskland ramte en masse fjerkræopdrættere, som 
dermed mistede alt. 
BDRG (det tyske forbund) har etableret en katastrofefond, som vil hjælpe disse personer 
til igen at kunne drive deres hobby 
Med de gode kontakter D.F.f.R har forslår HB at vi yder et stort tilskud til denne fond. 
Vi har alle gode minder om besøg i Leipzig eller Hannover og på andre udstillinger. 
 
 
Forslag 4. 
Djurs Racefjerkræ Klub foreslår der udskrives en idekonkurrence til nyt logo for DFfR 

For at fremme iderigheden modtages råskitser som DFfR får rentegnet til færdig logo 
når et nedsat udvalg har godkendt resultatet. 
Forslagene offentliggøres på foreningens hjemmeside og i mail til lokal- og 
specialklubberne som kan afgive en stemme pr klub eventuelt efter et klubmøde. 
Konkurrencen forventes afsluttet ½ år efter repræsentantskabet har godkendt dette 
forslag. 
Begrundelse: 

Denne proces burde være iværksat da det stod klart at foreningens gamle logo ikke 

overholdt reglerne for brug af kongelige symboler. 

En forenings navn og logo bør vise hvad foreningen repræsentere. 
Djursland Fjerkræklub 
 



Forslag 5. 
Fjerkræklubben Syd-Øst-og Midtfyn foreslår et nyt logo til D.F.f.R. 
Det foreslåede logo er en kombination af det nuværende logo, men hvor Dannebrogs 
flaget udskiftes med dyr, samt nye farver, så det bliver mere let læseligt og tydeligt 
markerer hvad foreningen repræsenterer. 
Begrundelse. 
Det nuværende logo (selv om det lige er lavet om) er for intetsigende, og fortæller ikke 
hurtigt og tydeligt hvad det henviser til. 
 

 
 
Derfor mener vi at tiden er inde til et nyt logo og vindue for foreningen udadtil. 
Bestyrelsen for Fjerkræklubben Syd- Øst- og Midtfyn 
 
 


