
Hovedbestyrelsesmøde den 24. og 25. november 2018 
 
Tilstede: Pia West Christensen, Jan Qvortrup, Niels Larsen, Tommy Rasmussen, 
Michael Th. Larsen, Villy Petersen, Anders Brøbech, Frank Juul Nielsen, Søren 
Andersen 
 
Sekretariatet: Bjarne Straszek, Bjarne Borresen 
 

1. Indledning ved formanden 
 
Formanden bød velkommen og orienterede om, at Michael Th. Larsen var forsinket og 
ville dukke op først på eftermiddagen. Herefter blev dagsorden gennemgået. Bad alle 
melde retur såfremt, der var forhold, som ikke var som forventet. Sidste HB-møde blev 
gennemgået. Herefter blev samarbejdsformen debatteret. Det var vigtigt, at alle følte 
sig godt orienteret og vigtigt, at vi gensidigt orienterer hinanden ved at sikre 
besvarelse af mails m.v.. Der skulle snarest og senest til februar udarbejdes en 
køreplan for opgaverne med en prioritering af opgavernes vigtighed. De nuværende 
udvalg kører videre indtil efter repræsentantskabsmødet i februar, hvor udvalgene 
skal genbesættes. De nuværende udvalgsformænd orienterer formanden om evt. 
hændelser i deres udvalg, herunder bl.a. i forhold til beretning. 
Beretningen var endnu ikke færdig, men den vil ikke blive tilbageskuende i noget 
stort omfang, men koncentrere sig mere om de opgaver og udfordringer, som DdB står 
overfor fremadrettet. Referater fra HB-møderne skal offentliggøres i såvel Brevduen 
som på hjemmesiden, så snart de foreligger og er godkendt af den samlede HB.  
Der skal aftales orienteringsmøder med DdB’s største 
samarbejdspartnere/leverandører snarest. Der har været afholdt revisionsmøde med 
den statsautoriserede revisor inkl. kasseeftersyn her umiddelbart inden HB-mødet.  
Konstitueringen blev besluttet udskudt til februar undtagen den interne HB-revisor, 
som er Villy Petersen. Det overvejes, om der fortsat skal være et forretningsudvalg 
 

2. Repræsentantskabsmødets dagsorden 
 
Dagsordenens hovedpunkter blev gennemgået og herefter de enkelte indsendte forslag 
til lovene, mesterskaber, grænseændringer, Brevduen og kapflyvninger gennemgået 
punkt for punkt. 
HB’s forslag til de 2 dirigenter blev fastlagt og det blev besluttet at Sekretariat skulle 
kontakte dem.  
Det blev besluttet at foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 125,- pr halvår startende 
fra den 1. april 2019. 
Der var nogle af forslagene, der kunne være tvivl om og det blev besluttet, at 
foreningerne skulle kontaktes for at afklare evt. tvivlsspørgsmål. Et par af forslagene 
kræver, at konsekvens afklares med DdB’s advokat. 
De enkelte ændringer til kapflyvningsplanen blev gennemgået og et par stykker må 
afvises, idet de dækker mere end foreningens egen region. 
Der var indkommet forslag om ændring af slipformer.  



Antallet af sportsduer blev debatteret. Det nuværende antal fastholdes.  
Der forelå enkelte ændringsforslag til DdB’s mesterskaber. HB foreslår at DM Åben 
ændres til 3 DM-mesterskaber, – Marathon, Lang og Mellem på afkrydsede duer. HB 
foreslår at Regionsmesterskaberne derefter afskaffes. 
Kapflyvningsplanens tilblivelse jf. DdB’s love §18 blev genstand for en længere debat. 
Der er såvel fordele som uhensigtsmæssigheder ved det nuværende system. En 
mulighed kunne være at genopfinde Delegeretmødet men det er der også både fordele 
og ulemper med. Så pt. blev det ved debatten.  
Et internt HB-notat fra 2001 om deling af Jylland i 3 regioner var blevet støvet af og 
man endes om, at det kunne det nok være værd at undersøge nærmere. Det ville 
måske kunne løse mange de afstandsudfordringer, der afspejler sig i mange af de 
kapflyvningsforslag, der indsendes. Det kigges der på igen efter 
repræsentantskabsmødet.  
Sekretariatet laver nu den endelige dagsorden og sender den til godkendelse hos hele 
HB. 
 

3. Repræsentantskabsmødets landudstilling & auktion 
 

Udstillingsudvalget gennemgik arbejdsplanen og arbejdsopgaverne. Man ser gerne, at 
klasserne primært er duer, der har præsteret på flyvninger, men det bliver nok ikke 
helt nemt at indføre 100%. Det besluttes dog, at klasserne 13 og 14 udgår, idet der 
næsten ikke har deltaget duer i disse klasser. 
Stadepengene har ikke været forhøjet i mange år og dækker på ingen måde 
udgifterne, herunder ikke til præmierne. Man enedes om at forhøje stadepengene til 
kr. 35,- pr. due. 
Præmiebudgettet skal bedre afspejle stadepengenes størrelse. 
Placeringen af udstillingsbure og diverse stande blev gennemgået og flere ændringer 
blev foreslået. For at skaffe mere plads skal bl.a. OL-duerne flyttes. 
Herefter blev bemandingen gennemgået. 
Dommernes honorering blev gennemgået. De får deres dommerhonorar, KM-penge og 
betalt én overnatning samt frokost fredag middag.  
Der var via Brevduen blevet annonceret med plads til stande og flere var allerede 
tilmeldt. Priserne på standene skal være ensartede. 
Arrangementet for fredag aften er lagt i hænderne på M&C Hansen, som også har 
arrangementet i 2020.  
Udstillingsudvalget afholder auktion over ca. 30 unger, som enten er senunger 2018, 
vinterunger årgang 2019 eller forårsunger 2019. Her vil stamtavlen være til stede på 
auktionen. Duerne kommer på præ-auktion hos M&C Hansen. Auktionarius bliver 
Anders Brøbech. 
Uddelingen af DdB’s præmier kommer til at foregå på vanlig vis fra scenen med start 
kl. 13.00 lørdag. 
Der skal laves aftale om fotografering af klassevindere samt billeder fra 
repræsentantskabsmødet og præmieuddelingen. 
Lejerne af stand vil få udsendt en kontrakt-lignede aftale, som angiver priser og vilkår 
for standen. Det accepteres ikke, at der uddeles og drikkes privat medbragte 



drikkevarer på disse stande. Drikkevarer skal købes på Pejsegården. Vi kan ikke være 
andet bekendt.  
 

4. Repræsentantskabsmødets festaften 
 
Festaftenen blev gennemgået. Menuen er aftalt med Pejsegården og allerede 
annonceret i Brevduen. Musikken er bestilt med samme band som sidste år – Petmics. 
Gæstelisten blev gennemgået og vedtaget. De nordiske præsidenters ophold blev 
gennemgået. De betaler jf. SBU’s vedtægter, selv for deres ophold udtagen for DdB’s 
festaften hvor de er med som gæster. 
Ved HB-mødet i februar evalueres arrangementet og der overvejes anden menu og set 
up i 2020. 
 

5. SBU 
 

Der var bred enighed om, at SBU i sin nuværende form ikke gavner DdB’s medlemmer 
og DdB vil tage initiativ til en eventuel nedlæggelse af SBU snarest muligt. 
Det er HB’s opfattelse, at der sagtens kan finde et samarbejde sted uden SBU og der, 
hvor det giver mening. 
 

6. Økonomi 
 

DdB’s regnskab for 2017/18 er under udarbejdelse og ikke 100% færdiggjort. 
Revisorerne er stort set igennem deres arbejde. De sidste posteringer afleveres til den 
statsautoriserede revisor den 10. december 2018. 
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde havde kostet ca. 80-100.000 kr.  og der 
forventes et væsentligt underskud i regnskabsåret 2017/18. 
Budgettet for regnskabsåret 2018/19 er ikke endeligt klart endnu. 
DdB’s indtægtssammensætning blev herefter gennemgået. Den er primært funderet 
via tilskud, gebyrer, kontingenter og Brevduen. Kapflyvningsgebyrerne er næsten den 
eneste hane, der kan drejes, hvis behovet opstår midt i året.  
Revisorernes arbejdsopgaver bør nok fremadrettet indarbejdes i DdB’s love, så der 
ikke er tvivl om deres indsats. Dette drøftes ved et møde primo januar 2019 med 
revisorerne. 
 

7. Transport 2019 
 

Transporterne i 2018 er tidligere gennemgået. 
Ompakningen i Hedehusene forventes overvejende at blive afviklet som tidligere år, 
mens det snarest skal afklares, hvordan arbejdet skal gennemføres i Horsens og 
hvordan ansvaret skal fordeles. Forskellige muligheder blev debatteret. Formanden 
deltager i drøftelserne fremadrettet, indtil et koncept er fastlagt. 
DdB’s hovedaftale med vognmandsfirma forsætter 2 år endnu. 



Vi skal generelt have lavet et detaljeret overblik over vores omkostninger ved de 
enkelte flyvninger, herunder bl.a. omkring omkostninger på pakkepladser, 
indenlandsk- og udenlandsk fragt.  
 

8. Ordensudvalget 
 

Orienterede om status pt. 
Den private transport af duerne til opsamlingspladserne blev drøftet. Nye 
kontrolforanstaltninger blev overordnet gennemgået. Det, der måtte blive indført, skal 
være håndterbart ude i alle foreninger. Det lokale arbejde er det vigtigste i DdB’s 
kontrolarbejde. 
Den øgede kontrol i 2017 havde medført, at antallet af anmærkninger og bøder var 
faldet radikalt. Det, der var fundet i hele 2018 svarede til én kontrolaften i 2017. 
 

9. Brevduen 
 

Antallet af danske artikler er væsentligt for bladets kvalitetsmæssige indhold. Det 
kunne være fint, hvis en fra medlemskredsen igen ville skrive en fast klumme i 
Brevduen. Et par HB-medlemmer havde ideer i den retning. 
Bestyrelserne i de nordiske lande får Brevduen tilstillet gratis, ligesom HB får de 
respektive landes medlemsblad. Udfordringen er bare, at de øvrige lande ikke i 
udsender noget medlemsblad mere, eller højest uregelmæssigt. Det er ikke fair og 
rimeligt og vil blive stoppet. 
Økonomien omkring trykning og omdeling af Brevduen skal bringes i bladet snarest. 
Vi vil ligeledes snarest præcisere DdB’s regler for ophavsret på indhold i Brevduen. 
 

10. IT og de elektroniske systemer 
 

Status på de forskellige systemer i DdB regi blev kort gennemgået. 
Det blev debatteret, om det vil være muligt at lade Sektionsprogrammet udgå og 
tilbyde alle sektioner resultatberegning gennem Sekretariatssystemet. Det er muligt i 
dag uden problemer, men kræver naturligvis lidt arbejde. Der var forskellige 
synspunkter for og imod. Det vil blive debatteret igen ved en senere lejlighed, men der 
kunne være besparelser for DdB. 
Remote Strike forventes klar fra Tauris fra sæsonstart. 
Nyt økonomisystem tages i brug pr. 01.12.2018. 
 

11. Den veterinære situation 
 

Status på ornithose situationen fra i efteråret blev kort gennemgået. 
Fødevarestyrelsen mødte denne gang ikke i rumdragter på de potentielt smittede slag, 
men ringede blot for at høre om duerne var syge. 
Der florer pt. en virus blandt solsorte, som er dødelig, men den er efter oplyste 
artsspecifik for solsorte og angriber ikke andre fugle. 
 



12. PR-udvalget 
 

PR-udvalget gav opfølgninger på de kontakter, der var blevet skabt efter udstillingen i 
Forum, herunder bygningen af et slag til en institution/skole i København. Opfølgning 
på Europaudstillingen i Herning, hvor vi var blevet lovet plads, men det blev så 
efterfølgende afslået. Det var ærgerligt, men vi må jo kende vores besøgstid 
fremadrettet. 
PR-udvalgets rolle fremadrettet skal afklares til februar. Det kan være svært for 
udvalget altid at finde den nødvendige tid. 
I maj løber Børnehjælpsdagen igen af stablen i København og Århus og her er det 
aftalt, DdB skal deltage. Der skal i Århus findes en ny DdB-koordinator. 
Der vil blive gjort endnu et forsøg på at finde en markedsøkonomi studerede til en 
praktikplads på Sekretariatet. 
 

13. Hædersbevisninger 
 
 
Der forelå et par ansøgning, som blev imødekommet med sølvnåle. 
Det blev besluttet at propositionerne for DdB’s hædersbevisninger skal genoptrykkes i 
Brevduen snarest. 
 

14. Diverse sager 
I anledning af 100 års dagen for afslutningen af 1. verdenskrig på Mosede Fort havde 
DdB været repræsenteret med nogle brevduer og et lille indlæg samt besvarelse af 
diverse spørgsmål. 
Deltagelse i forskellige lokale dyreudstillinger kan give et godt brugbart input til os 
brevduefolk. Der er mange måder at gøre tingene på. 
Status på DdB’s Facebook side blev kort gennemgået. 
Status på toto-projektet blev kort gennemgået. Intet nyt fra hestesporten. 
Sekretariatet følger op. 
En pæn afsked med Erik Dybdahl blev besluttet afholdt ved repræsentantskabsmødet 
i februar. 
Det blev præciseret, at DdB alene markerer foreningsjubilæer, når foreninger runder 
25, 50, 75, 100, 125 (osv.) år. Der deltager en repræsentant fra HB og der gives gave, 
hvis DdB modtager invitation. 
 


