
HB-møde 20. juni 2012 

 
Tilstede i privat regi: 
Hovedbestyrelse og Sekretariatets 
medarbejdere 
 
Formanden, Erik Dybdahl bød 
velkommen og orienterede kort om 
mødets dagsorden, som rettede sig 
primært om DdB’s økonomi. 
Kulturministeriet havde endnu 
engang skåret i tilskuddet til 
organisationen og vi er nu, over en 
3-årig periode, blevet beskåret med 
1,8 mil. fra 2.0 mil. til nu kr. 
200.000. 
Formanden redegjorde herefter for 
alle de kontakter og samtaler, der 
havde været hen over foråret med 
ansvarlige politikere omkring hele 
vores situation, som det nu har vist 
sig, ikke har ført til de ønskede 
resultater for DdB. 
Samtidig havde de første uger i 
DdB sæsonen vist radikalt faldende 
duetal, hvilket havde 
nødvendiggjort en, allerede indført, 
gebyrstigning på 
mellemdistanceflyvningerne på kr. 
4,- fra og med uge 24. Denne 
stigning havde haft effekt på 
bundlinien, men ikke noget 
epokegørende. 
Nogle havde følt det som en 
dramatisk stigning på én gang, 
men sammenholdt med priserne på 
mellemdistancen i 1999, hvor 
mellemdistancen kostede kr. 14.50, 
er det ikke ublu. 
Men prisstigningen løser absolut 
ikke udfordringerne alene. HB har 
allerede igangsat flere ændringer, 
som vil betyde besparelser de 
kommende måneder. 
Møderne i organisationen blev 
debatteret og stort set alle 
forretnings- og 
hovedbestyrelsesmøder vil, som 
dette møde, blive afholdt enten i 
Linde eller i privat regi. Dog vil det 
vigtigste møde, sommermødet, blive 
afholdt som vanligt idet 
dagsordenen er så omfangsrig, at 
der er behov for et møde over flere 
dage. Et enkelt HB-medlem var 
ikke tilfreds med 
omkostningsniveauet for 
sommermødet og fandt det derfor 
nødvendigt, at omkostningen blev 
dækket på anden vis. 
Forretningsudvalget havde som 
vanligt forberedt HB – mødet, og 
der var udarbejdet et større katalog 
over mulige besparelser eller 

forretningsmæssige omlægninger. 
HB besluttede sig for flere tiltag og 
umiddelbart blev det besluttet 
ændringer for de kommende 
regions- og 
repræsentantskabsmøder. 
De kommende regionsmøder vil 
blive uden den samlede 
Hovedbestyrelse, hvorfor antallet af 
HB-medlemmer skæres til et 
absolut minimum. 
Det blev foreslået at undersøge 
muligheden for at indføre et gebyr 
pr. vaccineret due. Det vil kunne 
styres via Bestandskartoteket og 
betyde, at alle medlemmer bidrager 
til den fælles kasse. Dette gebyr 
kunne så kobles sammen med, at 
DdB kunne levere vaccinen via en 
samarbejdspartner til en reduceret 
pris. Så ville det blive en win-win 
situation for alle. 
Et gebyr på duer afsendt i andet 
regi end DdB må forventes, som 
aftalt på sidste 
repræsentantskabsmøde. Dette skal 
kunne styres for at alle stilles lige. 
Kan vi holde det på et mindre gebyr 
på f.eks. 1,- pr. afsendt due, må det 
forventes at kreative omgåelser 
undlades. 
Flere sektionsklubber har temmelig 
lange sektionsflyvninger, som er 
direkte konkurrent til DdB-
flyvninger. Det blev debatteret at 
indføre en afstandsmæssig 
begrænsning på max. 150 km til 
midten af hver sektion. 
Vedr. Brevduen er der allerede sat 
besparelser i gang. Nr. 10 blev 
trykt på Sekretariatet og det 
samme vil ske med nr. 23 og 24. 
Det første indeholder primært de 
foreløbige mesterskabsresultater og 
det næste den supplerende 
ringliste. Det er tidligere besluttet, 
at Brevduen efter sæsonen sendes 
til en kontaktperson i hver 
forening. Det sparer mange 
portokroner, og de medlemmer, der 
ønsker det sendt hjem privat, kan 
selvfølgelig få det mod betaling af 
portoen. Brevduen i en elektronisk 
udgave blev vendt endnu engang. 
Herunder de udfordringer, der er i 
at sikre, at bl.a. kun abonnenter får 
tilgang til bladet, indtil det lægges 
på arkiv. 
Der skal vurderes på brugen af 
eksterne revisorer, nu hvor 
tilskuddet stort set er bortfaldet. 
Det vil blive vendt på det 
kommende 
repræsentantskabsmøde, hvordan 

revision fremadrettet skal skrues 
sammen. 
Sekretariatet er i gang med at finde 
yderligere besparelser på 
portoområdet. Der forventes 
snarest indført elektroniske 
postkasser til alle foreninger med 
adgang for en eller flere ansvarlige 
personer. 
De igangværende it-projekter blev 
gennemgået. Disse udgifter skal 
fremadrettet nedbringes væsentligt 
og alle fremtidige projekter skal 
nøje vurderes og besluttes. 
På det kommende 
repræsentantskabsmøde skal 
juniorrefusionen tages op. Det er 
HB’s opfattelse, at der stadig skal 
være mulighed for refusion, men at 
der skal ansøges i hvert tilfælde fra 
foreningen. 
Trailerparkens situation blev 
gennemgået, og den fremadrettede 
brug vurderet for optimering. Der 
blev bl.a. debatteret indkøb af egen 
trækker for selv at kunne klare 
visse opgaver i region syd og nord. 
Vi har pt. én trailer, som ikke 
bliver brugt. Den kunne måske 
lejes ud til en eller flere sektioner. 
Nord-flyvningerne i Region Øst blev 
debatteret. Der er med den 
nuværende belægning ikke 
økonomisk basis for at ændre på 
disse flyvninger. Fremadrettet 
forventes det nødvendigt med færre 
destinationer i opstarten af 
sæsonen for at øge dueantallet på 
transporterne. 
Det blev besluttet at afskaffe 
kørselstilskuddet til foreningerne i 
forbindelse med 
repræsentantskabsmødet. Det var 
en stor udgift for organisationen, 
som tiden er vokset fra. 
Med hensyn OL-flyvningerne har 
OL-udvalget været i heftig kontakt 
med arrangørerne, idet de kræver 
ikke blot antal deltagere af såvel 
medlemmer som duer, men også 
ringnumrene på de enkelte duer 
allerede på nuværende tidspunkt. 
Det er et krav, der åbenbart ikke 
kan fraviges, og OL-udvalget ser 
derfor ingen mulighed for dansk 
deltagelse hverken i Berlin eller 
London. Man har vurderet, at ingen 
dansk brevduemand ønsker at 
lægge sig fast på hvilke duer, der 
skal deltages med allerede her i 
juni måned.  
Herefter blev enkelte interne sager 
debatteret. 

  
 


