HB-møde den 24. & 25. august 2018
Tilstede: Erik Dybdahl, Tommy Rasmussen, Villy Petersen, Niels Larsen, Jan
Qvortrup, Frank Juul Nielsen, Pia West Christensen og Sekretariatets medarbejdere
DdB’s æresmedlem Erik Rasmussen var inviteret med som gæst
Referent: Bjarne Borresen
Formanden, Erik Dybdahl, bød velkommen til den samlede bestyrelse og gennemgik
kort weekendens program samt dagsordenen for mødet. Der var 2 store punkter
kapflyvningsplanen 2019-2020 samt PA-sagen. Han omtalte kort de 3 regionsmøder.
Det var forløbet fornuftigt dog uden der kunne drages en fælles konklusion vedr. den
kommende kapflyvningsplan.
Sæsonen 2018
Kapflyvningsplanen 2018
Det var 2. år med den nuværende plan og igen i år havde vejret givet en række
udfordring med høj varme i Danmark og Nordtyskland. Det havde bla. betydet at flere
flyvninger var blevet kortet op for ikke at udsætte duerne for høj varme over for lang
tid.
Der have specielt i starten været uro omkring hvor duerne var blevet løsladt i forhold
til det opmålte sted. En enkelt gang skyldtes det fejlkørsels af chaufføren, en gang
forkert information fra sekretariatet ellers var diverse flytninger blevet affødt af for
små pladser, vejarbejde, byggeri og for dårlige/små veje frem til løsladelsespladsen.
Pladserne er alle anvist af det tyske forbund. Derudover havde der været såvel
software som strømproblemer med de installerede GPS’er. Det blev rettet fra og med
uge 23. Sekretariatet har fulgt alle bilerne nøje og fået dirigeret dem ind på rette
plads alternativt aftalt nyt løsladelsesstedt, fået beregnet nye afstande og lagt dem
klar såvel til den foreløbige on-line resultatberegning som til foreningerne til
download. Bedre og mere faste løsladelsessteder vil blive taget op med det tyske
forbund, men erfaringen siger at det ikke bliver nemt.
Fremadrettet skal informationerne ved evt .flytning forbedres så alle bliver informeret
samtidigt og til rette tid.
Løsladerne
Generelt havde det været en svær sæson med ikke særligt høje hastigheder. Det gjalt
stort set alle afstande. Den høje varme parret med ustabilt vejr syd for Hamburg med
mange fronter havde givet løsladerne svære forhold. Uge 25 havde været speciel svær
med undtagelse af Giesen-flyvningen den dag. Om det var sammenfaldet med Skt.
Hans er en teori som kan være lidt svær at bekræfte.
Transportudvalget
Sæsonen havde været godt planlagt hvilket havde betydet god konsolidering i
trailerne. Den nye trailer 10 havde været ude i alt 6 gang og den havde gjort fyldest og
sparet omkostninger. Der havde i sæsonen kun været ganske få udsættelse og de der

havde været var til næste dag. Gebyrstigningen og omlægning af transporterne har
gjort at underskuddet i de budgetterede duetal er blevet hentet ind.
ACT har kontrakt 2 år endnu.
Trailer 8 har været til salg men er endnu ikke solgt. Den skal forsøges solgt nu!
Ordensudvalget
Sæsonen var starte med 4 møder fordelt over hele landet. Det havde været en god
oplevelse. Foreninger og medlemmer har forstået budskabet, hvilket har skinnet
igennem i Horsens og Hedehusene. Der har været langt færre fejl og de fleste har kun
været bagateller. Alt indkaldt materiale har været stort set ok, så også her har
indsatsen båret frugt. Der har et par gange været fejlslip af en eller flere kurve. Den
ene gang var en mærkningsfejl fra foreningens side og den anden gang var en kurv
blevet placeret forkert i bilen.
Udover kontrol af duerne på ompakningen har der været kontrolleret vinderduer
hjemme på slagene efter flyvningerne.
De 4 mand i Ordensudvalget kan ikke nå alt, men skal primært være
kontrolkomiteernes forlængede arm.
PA-sagen
Hovedbestyrelsen tager endnu engang 100 % afstand fra det snyd Peter Andersen har
foretaget sig. Det er der ingen undskyldning for. Han er derfor tidsubegrænset
ekskluderet af De danske Brevdueforeninger.
HB har nu haft lejlighed til at gennemgå bevismaterialet og de fortolkninger der er
offentliggjort. Videoen taler jo klart sit eget sprog.
Gennemgang af overvågningskameraerne på pakkepladsen i Horsens viser ingen
ulovlig aktivitet.
De chauffører der skal kører på mellemdistancen sover i bilerne på pakkepladsen i
Horsens inden de kører næste formiddag, normalt mellem kl. 9 og 10.
En gennemgang af brevet fra 2006 indeholder ingen beskyldninger om snyd men
handler udelukkede om tekniske problemer med PA’s terminal.
Sagen fra 2011 handler ikke om snyd men om et personligt mellemværende mellem 2
familiemedlemmer. Det er sket på PA’s private matrikel og det er vurderet til at være
et civilt søgsmål og derfor DdB uvedkommende.
Udover redegørelsen på hjemmesiden fra HB-mødet den 7. august 2018, har HB
redegjort for sagen på de 3 regionsmøder. Der har fra den såkaldte Initiativ-gruppe
efterfølgende arbejdet intensivt på at indkalde til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde med én endnu, for HB, ukendt dagsorden. Et arbejde som
mærkværdigvis ikke har involveret alle foreninger og medlemmer i De danske
Brevdueforeninger.
De danske Brevdueforeninger er en 140 år gammel organisation, som altid har
formået at organisere brevduesporten i Danmark således at kapflyvninger, opsamling,
ompakning, resultatformidling, mesterskabsberegning, tidsskrift, møder, udstilling,
samarbejde med myndigheder mm, altid er sket gennem en professionel, velordnet,
ansvarlig og moderne ledelse. Trods nedgang i medlemstallet, udfordringer med
indtægtsgrundlaget er det med fremsynethed og rettidig omhu lykkedes at føre
organisationen igennem udfordringerne med alle aktiver og formuen i behold. Fokus
har altid været at det skal være en glæde og fornøjelse for de fleste brevduefolk i
Danmark at være medlem af De danske Brevdueforeninger og flyve med brevduer. Det

har været målet for alle tidligere hovedbestyrelser og også for den nuværende. Det
tjener kun nogle få personers særinteresser at ændre på kontinuiteten i de 140 års
arbejde.
Når medlemmerne af HB stiller deres mandater til rådighed ved førstkommende
ordinære repræsentantskabsmøde, er det for at sikre at medlemmerne har tillid til det
arbejde bestyrelsen loyalt udfører for De danske Brevdueforeninger. De agter at
fortsætte dette arbejde i henhold til deres mandat, DdB’s love og regler samt ikke
mindst det ansvar man har påtaget sig overfor organisationen.
Der vil til den kommende sæson blive ændret på forskellige kontrolområder herunder
antallet af dopingkontroller og den måde de bliver udført på. Der vil udelukkende
blive udført gødningskontroller og kontrol af fjer.
HB besluttede at stille forslag på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde at
der fremover skal være 7 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden. De 2 landsmandater
skal udgå.
HB besluttede desuden ikke at supplere sig selv frem til næste ordinære
repræsentantskabsmøde.
Sekretariatet
Sæsonen har teknisk set kørt ok. Der har været et strømudfald i hele Randers
kommune, som derfor også ramte Sekretariatet. Det var dog på et ikke kritisk
tidspunkt. De hvide resultatblade er alle blevet afsendt til tiden om onsdagen efter
flyvningen. Postvæsnet kan være op til 10 dage om at bringe dem ud.
Økonomi
Status på økonomien blev gennemgået. DdB har fået tilsagn om kr. 309.000 fra
Kulturministeriet. Med de på nuværende kendte tal og de fremskrevne til
regnskabsårets afslutning 30. november forventes det at regnskabet udviser et
overskud, som budgetteret.
Der var blevet forhandlet vaccinepriser for det kommende år med leverandørerne. Der
var varslet 6-8% prisstigning, men det lykkedes at holde stigningen nede på 1,6 % og
det vil derfor ikke få effekt på de priser som foreningerne skal betale, med mindre de
bestiller udenfor de 2 store bestillingsrunder. Der vil prisforhøjelsen slå igennem.
Det blev fra vores leverandør af det nuværende økonomissystem C5 annonceret at det
udgår pr. 1. januar 2019. Så der er blevet arbejdet på at finde dets afløser. Det vil
formentlig betyde en engangs udgift på kr. 15.000-20.000 til konvertering mm.
Herefter skulle det gerne blive billigere end i dag.
Præmier 2018
Der er i år valgt vandglas i en flot kvalitet. De bliver leveret æsker med 6 glas og med
DdB’s logo graveret. De forventes klar sidst i september.
Kapflyvningsplan 2019-2020
Inputtene fra de 3 regionsmøder blev gennemgået og efter en lang og konstruktiv
dialog blev man enige om HB’s forslag. Se bilag A.
Totoprojektet
Der har i løbet af sommeren været afholdt endnu et møde med DTU vedr. en GPS-ring
med direkte kommunikation om hvor duerne befinder så løbet kan følges direkte. Der
er opnået enighed om funktioner, størrelse og vægt. DTU arbejder nu videre med dette
og rapporterer tilbage når de er tættere på en prototype og en forventet pris på

udviklingen.
Kontakten er stadig tæt til hestesporten. De er efter deres egen tidsplan og deres
systemer er ikke helt klar endnu. Der forventes møde med dem i løbet af efteråret for
at komme tættere på næste fase.
PR-udvalget
Udvalget gjorde status over forårets aktiviteter. Der havde været afholdt flere møder
med Ældre Sagen og deres sponsor forsikringsselskabet Codan. Der var god opbakning
fra alle og der var udarbejdet projektforslag til bestyrelsen i Ældre Sagen. Det var
endnu ikke tiltrådt. Der var forsøgt at lave en forsøgsordning med Ældre Sagen i Køge
med et slag finansieret af Codan, men det var pt. strandet på pasningen af duerne.
Starten af maj var der blevet løsladt duer (500-1000) i København og Århus. Det
havde været en god og stor succes med fine tilbagemeldinger fra Børnehjælps dagens
organisation. De ønskede vores deltagelse igen til næste år som formentlig kun bliver i
København.
Der havde været gode arrangementer i Slagelse og Bregntved. Der havde været vist et
begynderslag og uddelt forskelligt brevduemateriale.
I Nordjylland var der blevet udarbejdet en avisartikel i et lokalt medie og på Sektion
63’s Facebook side var der indlæg om ”hvordan kommer jeg i gang med brevduer?”
Næste arrangement er i Forum. Det blev besluttet at der skulle forsøges optaget en
video til brug for hjemmeside og DdB’s Facebook side.
DdB’s brug af de sociale medier blev debatteret og man enedes om at der skulle
opprioriteres at have og bruge disse medier i DdB’s kommunikation.
PR-udvalget fik bemyndigelse til at indkøbe balloner og bolcher til brug på PRarrangementer.
Der havde været forsøgt at få fat i en markedsøkonom-studerende til en praktikplads.
Men indtil nu havde der kun været 1 ansøger. Der prøves igen her ved studiestart til
september så vi måske kan få lidt at vælge i mellem.
Veterinærudvalget
Der forelå ingen konkrete nabosager pt.
Ungesygen syntes at være knap så heftig uden dog at være væk. Mange er begyndt at
sænke PH-værdien i ungernes drikkevand. Det er måske en medvirkende årsag.
FCI har meddelt at der er et nyt stort udbrud af Rota-virus i Australien. Der findes
ingen vaccine. Import af brevduer fra Australien er yderst risikabelt og Australske
brevduer fra Australien må ikke deltage på FCI One-loft slag.
Der var kommet svar fra alle kommuner vedr. muligheden for at etablere brevdueslag
i havekolonier mm. Ikke alle kommuner havde svaret lige konkret men flere havde
henvendt sig for at høre nærmere om hvad det gik ud på og hvad de evt kunne gøre
bedre.
Diverse
Iab
Hædersbevisninger
Der forelå ansøgninger som blev behandlet.

