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ANNONCETAKSTER

HOVEDBESTYRELSE

Pr. 1. april 1997:
1/1 side 3.700.00
2/3 side 2.500.00
1/2 side 1.940.00
1/3 side 1.295.00
1/4 side 965.00

Formand:
Pia West Christensen, Gavnøvej 35,
8930 Randers NØ.
Tlf. 26 28 53 62
pia.west.christensen@outlook.dk

Mindre annoncer:
Pr. 1 sp.-mm. 5.50
Mindstepris 165.00
Køb/salg rubrikannoncer
Pr. linie 40.00
Tillæg pr. farve
Kr. 400.00
4-farve
Kr. 1.000.00

Næstformand:
Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78,
5800 Nyborg. Tlf. 20 20 31 81.

Foreningsmedd.:
Pr. spalte 440.00
Mindstepris 70.00
Resultatlister:
Pr. spalte 300.00
Priserne er incl. moms.

Nyt om navne
MÆRKEDAGE
Guldbryllup:
28/2 Anne Karin og Atle Andersen, 086 ”Bangsbo”
80-års fødselsdag:
18/2 Doris Andersen, 026 ”Fladstrand”
21/2 K. E. Kristensen, 227 ”Koldinghus”
70-års fødselsdag:
25/2 Finn Poulsen, 209 ”Midtfyn”
3/3 Hans Thomsen, 156 ”Pax”
40-års fødselsdag:
16/2 Anders Brøbech, 073 ”Skanderborg”

FREM- OG EFTERLYSNINGER
Fremlysninger:
DAN074-19-0017 (død)
Inge Fabricius
Skramsøvej 8, 8400 Ebeltoft
Tlf. 30325007
DAN220-19-0362
Jes Pedersen
Vestergade 61, 8700 Horsens
Tlf. 23495196
DAN220-15-1262 (død)
Ole Hansen
Ludvig Andresensvej 32, 6270 Tønder
Tlf. 51953645

Medlemmer:
Villy Petersen, Egelunden 69,
6705 Esbjerg Ø. Tlf. 42 1940 49.
Jan Qvortrup, Nygårdsvej 26,
Dalby, 4690 Haslev, Tlf. 22 17 95 60
Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8, 9800
Hjørring, Tlf. 30 61 41 87
Michael Th. Larsen,
Herslev Kirkevej 47,
7000 Fredericia, Tlf. 40 45 01 15
Søren Andersen, Ingeborgvej 43,
9900 Frederikshavn, Tlf. 25 34 19 36
Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33,
8680 Ry, Tlf. 23 20 35 88
Søren Jakobsen, Enevangen 73, 3450
Allerød, Tlf. 30 84 00 99

Ophavsret gældende for Brevduen
BREVDUEN er beskyttet af dansk
lov om ophavsret, og må hverken
helt eller delvis gengives uden skriftlig godkendelse fra De danske Brevdueforeninger. Gengivelse med De
danske Brevdueforeningers skriftlige
godkendelse kræver udtrykkelig
kildeangivelser.
Enhver må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til privat
brug. Sådanne eksemplarer må ikke
udnyttes på anden måde, hverken
som kopier eller på Internettet.
FORSIDEBILLEDE:
Danmarksmester SPORT 2019,
Evald Jensen, 076 "Holstebro" hyldes
af landsformanden ved DdBs repræsentantskabsmøde.
Udgivelse
Meddelelse vedrørende udgivelse af
næste blad og deadline for indsendelse af stof:
Brevduen nr. 5 udkommer 05.03.20.

SEKRETARIAT
Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981
Spentrup. Tlf. 48 28 42 44.
Mail: ddb@brevduen.dk
www.brevduen.dk

Deadline for indsendelse af stof til
dette nummer er 20.02.20.

MEDLEMSBLADET BREVDUEN
udkommer ordentligvist i uger med
lige nummer.
Ansvarshavende redaktør:
Michael Th. Larsen,
Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia.
Tlf. 40 45 01 15,
michael.larsen@smurfitkappa.dk
Ekspedition: DdB’s sekretariat, hvor
abonnement (pr. år) kan tegnes. Reklamationer over udeblevne numre
af bladet bedes rettet til sekretariatet.
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DAN013-19-1144
Nils-Johan Larsson
Avenstorp 58, 25342 Vallåkra, Sverige
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DV04955-19-491
Günther Rostermund
Lerløkke 17, 6400 Sønderborg
Tlf. 40368051
DAN074-19-0687 (død)
Poul Kærsgaard
Binderupvej 22, 9240 Nibe
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Ét skridt nærmere sæsonen!
Siden sidste nummer af Brevduen har De
danske Brevdueforeninger afholdt årsmødet i Brædstrup, som er et af brevdueårets
væsentligste højdepunkter. Det blev vanen
tro en rigtig dejlig weekend, der tog sin
begyndelse fredag aften med et spændende og veloplagt foredrags- og auktionsarrangement ved Flanders Collection,
som var blevet hentet til Danmark af aftenens sædvanlige arrangører, M. & C.
Hansen. Også de mange flotte stande på
udstillingen tiltrak sig fredag aften stor
opmærksomhed, og lokalerne ”emmede”
af hygge og god duesnak, ligesom udstillingen også var genstand for gæsternes
opmærksomhed. Knap 400 duer deltog
på landsudstillingen, hvilket må siges at
være en god tilslutning, og udover muligheden for at æske præmie for selve udstillingsbedømmelsen, så er det attraktivt at
være med, da man herved kommer til at
deltage i konkurrencen om nogle flotte
kapflyvningspræmier i den kommende
sæson. Lørdag formiddag summede udstillingslokalerne atter, og her blev der
samtidig uddelt præmier til de dygtige

vindere på DdBs sponsorflyvning fra
Antwerpen, ligesom vinderne på udstillingen fik overrakt flotte præmier. Sædvanen tro indledtes repræsentantskabsmødet kl. 13.00 med hædring af vore
vindere i 2019 og overrækkelsen af DdBs
guldnål til Freddi Nygaard. Det efterfølgende møde foregik i en god og sober
tone, og i dette nummer af Brevduen
bringes et detaljeret referat af repræsentantskabsmødet, hvor de af jer, som ikke
kunne være til stede, kan orientere jer om
mødets debatter og beslutninger. Efter
afslutningen af repræsentantskabsmødet
blev der travlhed for Pejsegårdens personale, som inden for få timer skulle omdanne mødelokalet til festsal for de cirka
150 deltagere i aftenfesten. Som noget nyt
var aftenfestens bespisning omdannet til
et buffet-arrangement, og det fungerede
udmærket, men frem for alt var det vigtigste, at alle havde en festlig og fornøjelig
aften ved bordene, på dansegulvet og i de
tilstødende bar-lokaler.
Hovedbestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde den sidste weekend i febru-

ar, og her skal blandt andets sæsonens forberedelser drøftes i detaljer. Alt imens er
vi midt i duernes parringssæson for de fleste medlemmer, og ja, det varer pludselig
ikke længe, inden vi skal have træningskurvene støvet af. I første omgang gælder
det dog om at få avlet nogle gode unger og
sørge for optimale betingelser under deres
opvækst – det er jo fremtidens stjerner,
som snart ligger i redeskålene, og det er
altafgørende, at de vokser op under de
absolut bedste betingelser med rigeligt og
egnet foder, mineral- og vitamintilskud.
Dette nummer af Brevduen står i
Brædstrup-weekendens tegn, men i næste
nummer kommer vi tilbage med stof fra
dueslagene rundt i landet, og det kan I
glæde jer til. Redaktionen har med stor
taknemlighed modtaget mange bidrag fra
medlemskredsen i form af artikler, fotos
og gode historier, og jeg vil sluttelig gentage opfordringen til alle om ikke at holde
jer tilbage, hvis I ligger inde med en artikel,
en god historie eller andet, der kan være
spændende for Brevduens læsere.
/M.T.L.
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28
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12/11/2020
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10/12/2020
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Brevduehuset
Esbjerg
Vi har generalforsamling
torsdag den 12. marts 2020 kl. 19
Dagsorden if. lovene.
Bestyrelsen
m.v.h
Hans Erik Bertram
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REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN

Referat af

DdBs
repræsentantskabsmøde
lørdag den 1. februar 2020
Mødet indledtes kl. 13.00 med hædring af
vinderne af De danske Brevdueforeningers officielle præmier for sæson 2019.
Efter præmieuddelingen blev Freddi
Nygaard, 018 ”Vordingborg” på scenen
tildelt DdBs guldnål for sit mangeårige
positive virke for brevduesporten, der
blev omtalt af landsformand Pia West
Christensen.
Som indledning til selve landsmødet
informerede landsformanden forsamlingen om to afbud til vores landsmøde,
begge desværre grundet sygdom. Således
havde DdBs tidligere næstformand og
æresmedlem, Erik Rasmussen, måtte
melde forfald på grund af sygdom og ho-

Freddi Nygaard modtager
DdBs guldnål
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spitalsindlæggelse, ligesom hovedbestyrelsesmedlem, Frank Juul Nielsen, var
forhindret på grund af sygdom i nærmeste familie. Landsformanden beklagede
disse to afbud og udtrykte på DdBs vegne
de bedste ønsker om god bedring.
DdBs veterinære konsulent, Hans
Schougaard, blev budt velkommen.
Landsformanden bad derefter forsamlingen rejse sig for at mindes de sportskammerater, som i det forgangne år var
gået bort.
Med ønsket om et godt og konstruktivt
møde og en opfordring til god og saglig
debat introducerede landsformanden repræsentantskabsmødets dagsorden.

2. Valg af dirigent
Jørn Boklund blev foreslået af Hovedbestyrelsen.
Ole Lundbøll, 127 ”Westend”: Fastslog, at Jørn Boklund beklæder tillidshverv inden for DdB og derved er dybt
involveret i Hovedbestyrelsens arbejde,
hvilket efter Ole Lundbølls opfattelse
medførte, at Boklunds rolle som dirigent
ikke kunne anses for at være upartisk. Ole
Lundbøll opfordrede derfor Jørn Boklund
til at afstå fra at modtage valg som mødets dirigent.
Jørn Boklund: Udbad sig forsamlingens tilkendegivelser i forhold til sin kandidatur, og der kom ikke yderligere indvendinger til forsamlingen i forhold til dirigentens valgbarhed, og dermed valgtes
Jørn Boklund til mødets dirigent.
Jørn Boklund indledte med en opfordring til saglig debat i en god tone og
fortsatte med at gøre opmærksom på, at
kun repræsentanter måtte være placeret
ved de nummererede borde i salen, medens tilhørere skulle tage plads bagest.
Med hensyn til taleordenen gjorde
Boklund opmærksom på, at alle, der ønskede ordet, skulle aflevere seddel med
navn og foreningsnummer til dirigenten
forud for at gå på talerstolen.
Dirigenten fortsatte med at konstatere
repræsentantskabsmødets rettidige indkaldelse, idet denne var optrykt i Brevduen nr. 1 af 9/1/2020 sammen med dagsordenen, som ansås for at være i overensstemmelse med DdBs love. Repræsen-

Ole Lundbøll, 127 Westend

Jørn Boklund, dirigent

Pia West Christensen, DdBs landsformand

tantskabet havde ingen indvendinger
imod dette, og mødets dagsorden var
således godkendt.
Boklund kommenterede på dagsordenens punkt 9, der var et grænseændringsforslag fremsat af 077 ”Arden”. Dirigenten
kunne konstatere, at foreningen ikke havde tilmeldt repræsentanter til mødet,
hvorfor forslaget som udgangspunkt ville
bortfalde, medmindre andre repræsentanter i forsamlingen ville fremsætte forslaget som deres eget.
Foreningen 127 ”Westend” ønskede at
tale 077 ”Ardens” sag og fremsatte derfor
forslaget som sit eget. Dermed skulle
punkt 9 behandles uagtet den oprindelige
forslagsstillers fravær.
Dirigenten konstaterede antallet af mandater: Forud for repræsentantskabsmødet
var der tilmeldt 188 foreningsmandater.
Foreningen 216 ”Aulum-Vildbjerg” havde
frafald af ét mandat grundet sygdom, 017
”Aarhus’” 3 mandater, der var tilmeldt, var
ikke mødt op, hvilket også gjaldt 190
”Ikasts” 2 mandater. Dermed var 182 foreningsmandater repræsenteret ved mødet.
Der var desuden tilmeldt 17 sektionsformænd og hovedbestyrelsens 9 medlemmer, men på grund af Frank Juul
Nielsens forfald, var dette reduceret til 16
henholdsvis 8 mandater, idet FJN udover
sit medlemskab af Hovedbestyrelsen samtidig er formand for Sektion 63.
Summen af tilstedeværende stemmeberettigede mandater kunne således opgøres til 206.

Dirigenten kunne dernæst konstatere,
at 2/3 heraf udgør 137 mandater, hvilket
er det flertal, der skal opnås ved vedtagelse af lovændringer.

supplement til årsberetningen, der var
optrykt og offentliggjort i Brevduen nr. 1.
I sin mundtlige beretning sagde landsformanden følgende: I har alle haft mulighed for at læse den skriftlige beretning,
som var bragt i Brevduen nr. 1. Beretningen har I liggende foran jer i det udleverede mødemateriale.
Den hovedbestyrelse, som lige nu sidder her har været igennem det første år
sammen. Det har været hårdt arbejde,
men samtidig har det været et år, hvor vi
har fået en rimelig god indsigt i det jeg vil
kalde årets gang. Mange opgaver er løst
helt som de plejer, mens andre ting er løst
på andre måder.
Der blev i februar måned sidste år lavet
en konstituering af hovedbestyrelsen,
hvor de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer primært blev tildelt opgaver og ansvar ud fra egne ønsker og kompetencer.
Vi vil naturligvis evaluere det hele, når vi
har overstået repræsentantskabsmødet
således, at vi også fremover får den bedst
mulige sammensætning af udvalg og fordeling af ansvar og opgaver. I den forbindelse er det vigtigt for mig at sige, at vi
gerne inddrager de medlemmer der byder sig til i at hjælpe med forskellige ting.
2019 var også første år med den vedtagne flyveplan og samtidig et år, hvor vi
hele 6 gange måtte udsætte flyvningerne.
Vi havde en ambition om, at vi forhåbentlig kunne fastholde sidste års medlemstal på 1148 medlemmer. Vi må desværre konstatere, at vi netto har mistet

3. Valg af stemmetællere
a. Som stemmetællere ved valg ved
håndsoprækning udpegedes, dén repræsentant ved hvert af de nummererede
borde, der var placeret nærmest midtergangen.
b. Som stemmetællere ved skriftlig afstemning blev følgende foreslået: Bente
Knudsen, 224 ”Sct.-Kjeld”, Poul Erik Nørregaard, 098 ”Isefjord”, Henrik Fasting,
071 ”Rødovre” samt Knud Christensen,
151 ”Hvalsø”. De foreslåede personer var
alle til stede og modtog valg.
Herefter udbad dirigenten sig en kort
pause for at instruere de valgte stemmetællere i proceduren ved skriftlig afstemning.
Før dirigenten gav ordet til landsformanden for den mundtlige tillægsberetning, kommenterede han på dagsordens
punkt 5, regnskab. I sin egenskab af De
danske Brevdueforeningers repræsentantskabsvalgte revisor, ønskede han i denne
egenskab at tage ordet under behandlingen af punkt 5. Boklund forespurgte, om
repræsentantskabet havde indvendinger
mod dette, hvilket ikke var tilfældet.

4. Beretningen
Landsformand Pia West Christensen afgav den mundtlige tillægsberetning som

>
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63 medlemmer yderligere det seneste år,
mod 83 medlemmer sidste år. Det var ligeledes vores håb, at vi ville kunne fastholde dueantallet på små 90.000 afsendte
duer på DdB-flyvningerne. Også her måtte vi inkassere en svag tilbagegang.
Disse tal, som nok er svagt nedadgående
er dog ikke skræmmende, men noget vi
skal være opmærksomme på. Vi håber stadig at kunne vende bøtten og skabe endnu
større interesse for at deltage i DdB-flyvningerne, men det er hårdt arbejde, som
forudsætter, at det er noget vi alle vil. Hovedbestyrelsen kan ikke gøre det alene.
I den skriftlige beretning har jeg allerede omtalt visions- og fremtidsudvalgets
første udadvendte tiltag, nemlig dialogmødet i Odense, hvor mange medlemmer
var mødt op og livligt og ordentligt deltog
i debatterne. Udvalget og hovedbestyrelsen forventer, at der kommer flere af den
slags møder i det kommende år, hvor vi i
videst muligt omfang vil inddrage medlemmerne. Vi er gået i gang med at give
konkurrenceområder og grænserne et eftersyn og vi er nu ved at være nået i mål
med at have et godt overblik over alle
grænser. I forbindelse med dette arbejde
er det ligeledes blevet klart for os, at der
visse steder er nogle slag, som ikke ligger
indenfor deres naturlige konkurrenceområde. Det er på ingen måde hovedbesty-
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relsens ambition, at ændre på alt, men det
er ambitionen at give det hele et serviceeftersyn.
Der er desværre stadig henvendelser
fra medlemmer og foreninger, som på
den ene eller anden måde ikke er tilfredse
med deres områder, sportsfæller, flyvninger, slip, stationer, konkurrencer eller andet. Jeg synes dog, at de allerfleste har en
god forståelse for, at det kan være svært at
tilfredsstille alle i alle situationer. Jeg er
glad for, at såvel jeg som hovedbestyrelsen oplever, at de allerfleste godt kan se,
at mange af de ting vi gør er og bliver at
lave nogle kompromiser, som tilgodeser
de fleste, men under hensyntagen til dem
der har særlige behov.
Ovenpå de oplevelser vi havde i forrige
sæson er vi naturligvis meget opmærksomme på, om vi hele tiden er på forkant
i forhold til at være i stand til at opdage
uregelmæssigheder omkring resultater.
Dette arbejde fortsætter. Det er ikke noget vi som sådan inddrager medlemskredsen i. Det må og skal naturligvis foregå og besluttes i en meget lille kreds. Det
samme gælder dopingprøver. Det optager
mange, om der egentlig bliver lavet tests.
Nogle i medlemskredsen har udtrykt ønske om, at blive oplyst om hvem der er taget prøver på og hvornår. Hovedbestyrelsen vil overveje det i fremtiden, men har

for nuværende ikke taget stilling til, om
det er en god idé at indskrive det i reglementet.
Om et år skal vi vedtage en ny kapflyvningsplan. Hovedbestyrelsen er gået i
tænkeboks i forhold til den proces som
forestår. Jeg har tidligere udtrykt, at vi
måske bør anskue den på en lidt anden
måde. Vi har en stærk forventning og tro
på, at vi vil kunne lægge materiale frem
omkring de enkelte flyvninger, herunder
økonomi og muligheder i forhold til
transport og logistik, således at vi sammen træffer beslutninger om en fremtidig
flyveplan på et oplyst grundlag. Det bliver
nødvendigt at få kigget på omkostningerne til transport, hvor særligt den indenlandske transport med de mange opsamlingssteder er meget omkostningstung.
Vort nye tiltag med en national sponsorflyvning fra Antwerpen var efter min
opfattelse en succes og selv om jeg allerede har gjort det, så føler jeg trang til endnu engang at takke de velvillige sponsorer
og sportsfæller, som hver især har gjort
deres til, at vi fik en flyvning med flotte
præmier, som jeg her i formiddag har
haft fornøjelsen af at overrække.
Ved repræsentantskabsmødet for et år
siden fik DdB ny repræsentantskabsvalgt
revisor. Jørn Boklund har fået løbende
adgang til økonomisystemet og herunder

Bjarne Borresen, 127 Westend

alle bilag. Jørn Boklund, forretningsføreren og jeg afholdt indledningsvis et møde
på sekretariatet, hvor han fik anledning
til at få adgang til en lang række dokumenter, ligesom forretningsgangene blev
drøftet. Jørn Boklund henledte opmærksomheden på en række ældre forretningsgange og aftaler, som han og jeg fandt anledning til at få drøftet med Beierholm,
som har været vores statsautoriserede revisonspartnerselskab i mange år. Hovedbestyrelsen har efterfølgende i fuld overensstemmelse med vores repræsentantskabsvalgte revisor valgt at igangsætte en
undersøgelse for såvel regnskabsåret
2018/2019, som forudgående år. Jørn
Boklund har assisteret Beierholm med
undersøgelsen og har herunder gennemgået alt bilagsmateriale for de seneste 5 år,
med henblik på, at Beierholm laver en
undersøgelse og rapport omkring de forhold der skal belyses. Vi var stillet i udsigt, at der ville foreligge en rapport i starten af denne uge, men Beierholm har
imidlertid meddelt såvel mig som DdB’s
advokat, at der er behov for mere tid til
gennemførelse af undersøgelsen. Det er
vi kede af, men det vigtigste er, at vi får
kortlagt fakta med henblik på en korrekt
håndtering af det videre forløn
Jeg kan og vil naturligvis heller ikke
undlade at komme ind på de ændringer,
der er sket på sekretariatet. Som I alle
ved, så har vi indtil videre valgt at holde
sekretariatet lukket, idet vi den 27. november desværre så os nødsaget til at op-

Bendt Nielsen, 009 Slagelse

høre samarbejdet med forretningsføreren.
Det var naturligvis en overraskelse for
mange, hvilket vi til fulde forstår. Hovedbestyrelsen traf denne meget velovervejede og enige beslutning på baggrund af
bl.a. en vurdering af, at forretningsføreren ikke havde udvist den fornødne vilje
til at etablere et fornuftigt samarbejde
med den nye hovedbestyrelse.
Jeg kan på nuværende tidspunkt desværre ikke komme nærmere ind på detaljerne, men jeg kan oplyse jer om, at vores
tidligere medarbejder ikke er enig i opsigelsen og at han på denne baggrund har
gjort indsigelser med påstand om uberettiget afskedigelse. I øjeblikket pågår der
en dialog mellem parternes advokater. I
øjeblikket er vi ikke i stand til at vurdere
udfaldet af denne sag.
Jeg lover, at der nok skal komme en fyldestgørende redegørelse fra hovedbestyrelsen, når vi har et tilstrækkeligt grundlag og når vore rådgivere anbefaler, at vi
er klar til dette.
Vi har haft et efterår og vinter, hvor der
er trukket store veksler på flere af hovedbestyrelsens medlemmer. Jeg og organisationen skylder disse en stor tak for alt det
arbejde, som de har lagt for dagen. Lige
nu løses stort set alle opgaver i organisationen på frivillig og ulønnet basis. Jeg vil
ikke nævne nogle frem for andre, men
blot sige, at der visse dage og weekender
har været lys i vinduerne på sekretariatet
i Linde til langt ud på aftenerne og det
samme gælder rundt omkring i landet

hos hovedbestyrelsesmedlemmerne. Det
har virkelig været en fornøjelse at se
hvordan der er blevet arbejdet.
Helt afslutningsvis er jeg blevet gjort opmærksom på, at der er behov for at præcisere, at de vandrepræmier der er uddelt
her fra scenen naturligvis er vandrepræmier, som skal leveres tilbage, når sæsonen
er slut. De er ikke vundet til ejendom.
Jeg sætter nu beretningen til repræsentanternes forhåbentlige velvillige behandling. Lad os få en god dialog om tingene.
Beretningen blev derefter sat til debat
og behandling.
Bjarne Borresen, 127 ”Westend” bad
derefter om ordet. Bjarne takkede alle
medlemmer, foreninger og sektioner i De
danske Brevdueforeninger for mere end
14 års godt samarbejde. Bjarne Borresen
rettede ligeledes en tak til Bjarne Straszek
for mere end 10 års teamwork på Sekretariatet i det daglige arbejde i organisationen samt en stor tak til Erik Dybdahl og
Erik Rasmussen for et mangeårigt, godt
samarbejde. Bjarne Borresen udtrykte, at
han i fremtiden vil savne jobbet som forretningsfører for De danske Brevdueforeninger og ikke mindst kontakten til
medlemmerne.
Bendt Nielsen, 09 ”Slagelse” ønskede
dernæst ordet med bemærkninger til
regnskabets ledelsesberetning. Bendt
Nielsen blev bedt om at vente med dette
indlæg, idet det ikke var relevant under
beretningen, men henhørte til dagsordenens punkt 5, regnskab.
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Punkt 5: Regnskab
Understøttet af en Power-Point præsentation med de væsentlige økonomiske nøgletal præsenterede Pia West Christensen
regnskabet for regnskabsåret 2018/2019.
Landsformanden gav de væsentligste årsagsforklaringer til årets negative resultat
på samlet 243.522 kroner og den negative
budgetafvigelse på 261.725. De danske
Brevdueforeninger ejer aktiver for 3,8
mio. kroner, hvoraf 1,7 mio, kroner udgøres af likvide midler. Egenkapitalen udgjorde ved regnskabsårets afslutning 2,3
mio. kroner. I forhold til budgettet havde
DdB realiseret indtægter, der var ca. 311
t.kr. lavere en forventet, hvoraf materialesalget udgør 177 t.kr. Det lavere materialesalg har dog ikke haft større indflydelse,
idet forbruget af materialet har været tilsvarende lavere den budgetteret. Dueantallet har som tidligere omtalt været lavere end forventet, og derved har også det
forventede provenu fra kapflyvningsgebyret været lavere end budgettet med 81 t.
kr. I forbindelse med indtægter ved salg
af IT-løsninger er disse reduceret med 72
t.kr. i forhold til forventningerne, medens
omkostninger til Brevduen er 53 t.kr. højere end budget. Sidstnævnte afvigelse
skyldes hovedsageligt, at implementeringen af den digitale udgivelse af Brevduen
til de medlemmer, der ikke ønskede medlemsbladet tilsendt, blev forsinket i forhold til planen.
Med hensyn til personaleomkostninger
er der forbrugt 167 t.kr. mindre end bud-
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getteret, hvilket skyldes Bjarne Straszeks
overgang til pension pr. august, som ikke
var forventet på budgettidspunktet.
Omkostninger til ejendommens drift er
på niveau med budget, medens repræsentantskabsmødet 2019 var en smule billigere end forventet. Desværre er omkostningerne til afvikling af sæsonens kapflyvninger overskredet i forhold til budgettet med 208 t.kr., og denne afvigelse er
opstået som en følge af de mange udsættelser i den forgangne sæson.
Landsformanden gennemgik derefter
nogle af årsrapportens væsentligste noter.
Omkostninger til bestyrelse og udvalg
var væsentlig under sidste års niveau.
Organisationens administrationsomkostninger har i regnskabsåret været væsentlig højere end budgetteret, hvilket
primært skyldes ekstraordinære omkostninger til bistand fra revisor og advokat
i forbindelse med verserende sager.
Som tidligere nævnt har også kapflyvningerne belastet regnskabet ud over forventning, først og fremmest grundet tidligere nævnte udsættelser, men også i forbindelse med lovpligtige syn af transportmateriel, der har betydet ekstra omkostninger til udbedringer og reparationer.
Bendt Nielsen, 09 ”Slagelse”: Rettede
en skarp kritik af årsrapportens ledelsesberetning, hvoraf det fremgår, at der ikke
efter balancedagen er indtrådt begivenheder, der kan påvirke organisationen.
Bendt Nielsen stillede samtidig spørgsmål
til forbruget af omkostninger til IT, der er

bogført med 333 t.kr. og spurgte ind til,
hvad organisationen har modtaget for
disse penge. Stillede slutteligt spørgsmål
til, hvorvidt omkostningsforbruget til advokat- og revisionsbistand kan gavne De
danske Brevdueforeninger?
Bjarne Straszek, 127 ”Westend”: Kritiserede præsentationen af årsrapportens
tal og mente, at subtotaler og totaler burde vises på en mere læsevenlig måde i
rapporten. Bjarne Straszek fandt det samtidig kritisabelt, at den af landsformanden benyttede Power Point præsentation
med uddybende forklaringer til regnskabet ikke var opstillet på samme måde og
i samme kolonneorden som i det fysisk
udleverede regnskabsmateriale i form af
den officielle årsrapport for De danske
Brevdueforeninger. Samtidig gjorde Bjarne Straszek opmærksom på, at afvigelsen
imellem kapflyvningsindtægterne for
regnskabsårene 2017/2018 og 2018/2019
på mere end 500 t.kr. ikke kun var en
konsekvens af lavere dueantal, men også
af gebyrnedsættelser, der var vedtaget af
Hovedbestyrelsen. Bjarne Straszek påstod
samtidig, at der måtte foreligge en budgetfejl med hensyn til budgettering af sin
egen løn, idet han var fratrådt i august og
efterlyste generelt, at Hovedbestyrelsen
skulle forbedre budgetprocessen.

Landsformanden besvarede derefter de
stillede spørgsmål:
Til Bendt Nielsens spørgsmål omkring
ledelsesberetningens ordlyd har man efter

Repræsentantskabsmødets deltagere og tilhørere

Hovedbestyrelsens vurdering taget alle
skyldige hensyn til organisationens forpligtelser. For øjeblikket varetages samtlige arbejdsopgaver i De danske Brevdueforeningers administration af frivillige og
ulønnede personer, og der er endnu ikke
ansat en ny medarbejder. Forretningsførerens løn udbetales løbende i opsigelsesperioden, og denne løn bogføres i takt
med udbetalingerne frem mod fratrædelsesdatoen.
Med hensyn til de forbrugte omkostninger til revisor og advokat er det Hovedbestyrelsens skøn, at dette er absolut
nødvendigt for organisationens drift.
De store omkostninger til IT har Hovedbestyrelsens bevågenhed, og en
granskning af dette forbrug pågår, idet
dette område kan strømlines og føre til
store besparelser.
Til Bjarne Straszeks spørgsmål svarede
landsformanden:
Præsentationen af regnskabet er fremlagt i samme format som sidste år. Det er
naturligvis beklageligt, hvis det skulle føre
til forvirring, men alle er velkomne til at
stille spørgsmål, hvis der er noget, som er
uklart. I øvrigt er alle input til forbedringer af præsentationsmaterialet velkomne,
hvis det kan lette forståelsen af regnskabs-

materialet, og Hovedbestyrelsen modtager gerne sådanne forslag.
Påstanden om budgetfejl i forhold til
personaleomkostninger er faktuel forkert,
idet det fremlagte budget er godkendt på
Hovedbestyrelsens møde i februar 2019,
og på dette tidspunkt var pensioneringen
bestyrelsen ubekendt.
Det er i øvrigt helt korrekt, at indtægterne fra kapflyvningsgebyrer er reduceret i overensstemmelse med regnskabet,
hvilket naturligvis for en stor del skyldes
de af Hovedbestyrelsen vedtagne gebyrnedsættelser forud for sæsonen, og denne
beslutning er naturligvis indarbejdet i
budgettet for regnskabsåret 2018/2019.
Bendt Nielsen, 09 ”Slagelse”: Ønskede
at få indblik i forretningsførerens kontraktforhold.
Landsformanden svarede kort på
Bendt Nielsens forespørgsel, at udlevering af personoplysninger på ingen måde
kan komme på tale.
Bjarne Straszek, 127 ”Westend”:
Kommenterede på budgetoverskridelsen
på 53 t.kr. på ”Brevduen” og forklaringen
om, at dette ifølge indlæg på Facebook
skulle være den tidligere forretningsførers
ansvar. Efter Bjarne Straszeks opfattelse
skyldtes overskridelsen den decideret

overvurdering fra Hovedbestyrelsens side
af værdien af den digitale udgivelse og
antallet af medlemmer til hvem, portoen
kunne spares. Bjarne Straszek fandt det i
øvrigt stærkt kritisk, at det fremlagte underskud på 243 t.kr. indbefattede provenuet fra den i februar 2019 halvårlige
kontingentstigning på 125 kroner.
Bjarne Straszek udbad sig endvidere
uddybende forklaring til omkostninger
for Hovedbestyrelsen og dennes udvalg,
som efter hans opfattelse så ud til at være
stigende.
Jørn Boklund tog kort ordet i forbindelse med Bjarne Straszeks henvisning til
påstande fremsat på de sociale medier,
såsom Facebook, for at præcisere, at sådanne indlæg ikke kan gøres til genstand
for behandling på et repræsentantskabsmøde.
Pia West Christensen svarede til Bjarne Straszeks indlæg, at Hovedbestyrelsen
naturligvis står inde for det fremlagte
regnskab. Landsformanden tog skarpt afstand fra rygter og påstande fremsat på
Facebook. Med hensyn til budgettet for
Brevduen skyldtes afvigelsen som tidligere nævnt udelukkende en forsinkelse af
implementeringen af den digitale adgang
til medlemsbladet, som har kostet ekstra
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portokroner og omkostninger til trykning. Omkring kontingentstigningen på
125 kroner halvårligt, der blev vedtaget
på sidste års repræsentantskabsmøde, var
det ikke Hovedbestyrelsens intention, at
denne merindtægt skulle øge driftsresultatet, men bruges til at billiggøre kapflyvningsgebyrerne til glæde for alle medlemmer og samtidig skabe en mere rimelig
afregningsform for medlemskredsen. Til
Bjarne Straszeks påstand om stigende
omkostninger til Hovedbestyrelsen svarede landsformanden, at dette ikke ses af
årsrapportens noter, hvilket man kan
overbevise sig om ved gennemlæsning.
Jørn Boklund tog herefter ordet for i
sin egenskab af De danske Brevdueforeningers repræsentantskabsvalgte revisor
at aflægge rapport om sit arbejde med revisionen:
Jørn Boklund indledte med at beskrive
sin rolle som De danske Brevdueforeningers repræsentantskabsvalgte revisor. I
denne rolle havde Jørn Boklund vurderet,
hvorvidt bestyrelsen følger de økonomiske retningslinjer og beslutninger, repræsentantskabet har vedtaget. Desuden havde han foretaget en kritisk revision af de
foretagne økonomiske dispositioner samt
påset, om regnskabet var ført i henhold til
årsregnskabsloven og bogføringsloven,
hvor dette måtte være relevant, idet De
danske Brevdueforeninger er en såkaldt
skattefri forening.
Omkring forvaltningsdelen bemærkede Jørn Boklund, at han ved revisionen
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havde konstateret, at den tidligere bestyrelse havde udstedt en enefuldmagt til
forretningsføreren på op til 1 mio. kroner,
og at forretningsføreren samtidig havde
videretransporteret enedispositionsret til
De danske Brevdueforeningers bankkonto i Sparekassen Kronjylland til Bjarne
Straszek. Jørn Boklund fandt dette i strid
med DdBs love §22, stk. 1. Således anbefalede Jørn Boklund, at alle aftaler, indkøbsdispositioner, fakturaer og udbetalinger fremover godkendes af minimum
to personer i overensstemmelse med lovenes bestemmelser om tegningsret. Jørn
Boklund fandt den interne revisors rolle
værdiløs i forhold til at agere bestyrelsens
forlængede arm, idet kontrollen af bilag
fandt sted længe efter det aktuelle transaktionstidspunkt.
Jørn Boklund havde ved en gennemgang af regnskabets væsentligste post,
kapflyvningsregnskabet, konstateret, at
der i forhold til udbetaling af godtgørelser til rejseledsagere ved DdBs transporter kunne være et kritisk forhold i relation til modtagernes skattepligt af disse, ligesom flere af de underliggende bilag
ikke ansås for at overholde SKATs formkrav. Ligeledes var der tvivl om selskabsforholdene hos én af DdBs leverandører.
Ved revisionen havde Jørn Boklund desuden konstateret, at der i visse tilfælde
også var sket en fejlberegning af kørte kilometer ved udbetaling af skattefrie kørselsgodtgørelser. For en nærmere afklaring af disse problematikker havde Jørn

Boklund i samarbejde med bestyrelsen
iværksat en dybdegående undersøgelse
med bistand fra statsautoriseret revisor
og advokat for at udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanen skulle bringe de
nævnte forhold i orden og sikre, at DdB
agerer i overensstemmelse med lovgivningen.
På foranledning af Hovedbestyrelsen
havde Jørn Boklund gransket bilagsmaterialet fra tidligere år. Ved sin gennemgang
havde Jørn Boklund desuden noteret sig
en række andre kritisable forhold. Det
havde således været praksis for visse personer at foretage privatkøb for DdBs midler, der siden hen blev afregnet via en debitorkonto i organisationens bogholderi,
hvor privatkøbet blev modregnet i udbetalinger af kørselsgodtgørelse og andre
udlæg. Efter Jørn Boklunds opfattelse var
denne form for finansiering af privatforbrug kritisabelt og burde ikke tillades i
organisationens administration. Jørn
Boklund anså det desuden for unødvendigt, at forretningsføreren var blevet tildelt et firmakreditkort, og anbefalede, at
hverken ansatte eller bestyrelsesmedlemmer i organisationen tildeles et firmakreditkort.
Jørn Boklund havde endvidere bemærket, at forbruget af korn i tidligere regnskabsår var væsentligt højere, end man
måtte forvente, der skulle bruges til at
dække behovet til DdBs kapflyvninger.
Jørn Boklund anbefalede den nye bestyrelse at vurdere de økonomiske beslut-

Niels Larsen, HB

ninger og konsekvenserne heraf ved budgetteringen for det kommende år i forhold til organisationens økonomiske stilling og foretage de nødvendige tilpasninger af blandt andet transportmateriel, så
det matcher dueantallet.
Ole Lundbøll, 127 ”Westend”: Takkede Jørn Boklund for den mundtlige revisionsrapport, men var dybt rystet over
indholdet. Spurgte ind til, hvem der kender konsekvenserne af rapportens indhold, og mente det var vigtigt at give
medlemskredsen indblik i detaljerne om
de fremlagte forhold. Ole Lundbøll udtrykte ønske om, at revisionsrapporten
kunne gøres tilgængelig for alle foreninger i De danske Brevdueforeninger. Anså
det for en nøgleprioritet, at de nævnte
forhold blev bragt i orden.
Bendt Nielsen, 09 ”Slagelse”: Havde i
sin tid som repræsentantskabsvalgt revisor for De danske Brevdueforeninger
gjort opmærksom på de af Jørn Boklund
nævnte forhold og havde som en konsekvens af ledelsens manglende reaktion på
disse påtaler skriftligt meddelt den tidligere landsformand, at han derfor ønskede
at trække sig fra posten som folkevalgt revisor.
Henning Jørgensen, 227 ”Koldinghus”: Havde forstået budskaberne i Jørn
Boklunds revisionsrapport og udtrykte
tillid til den siddende Hovedbestyrelse,
som han bad om ikke at miskreditere ved
at afkræve yderligere materiale for nuværende.

Søren Jakobsen, 192 Hillerød

Jørn Boklund: Udtrykte klart tillid til,
at Hovedbestyrelsen under Pia West
Christensens ledelse arbejdede målrettet
og intensivt med at bringe de nævnte forhold i orden hurtigst muligt.
Dennis Madsen, 071 ”Rødovre”: Opfordrede til, at man afventede svar fra advokat og revisor på de iværksatte undersøgelser til belysning af de kritiske forhold og henstillede til, at man overlod opfølgningen på dette til Hovedbestyrelsen.
Jan N. Petersen, 117 ”Hornslet”: Roste
Hovedbestyrelsen for godt arbejde og udtrykte stor tillid hertil og takkede for det
gode materiale, der var fremlagt. Mindedes en tidligere formand for sin lokalforening, der ved et repræsentantskabsmøde
var blevet nedgjort af den tidligere bestyrelse for at have stillet kritiske spørgsmål
til regnskabet, og takkede den nuværende
Hovedbestyrelse for at være åben omkring organisationens forhold.
Regnskabet blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

Punkt 6: Lovændringsforslag
Jørn Boklund satte de fremsatte lovændringsforslag til afstemning.
Ny §3, stk. 2: Vedtaget
Ny §13, stk. 4: Vedtaget
Ny §13, stk. 5: Vedtaget
§15, stk. 3: Vedtaget
§15, stk. 4: Efter nedenstående indlæg –
vedtaget.

Bjarne Straszek, 127 ”Westend”:
Var som sådan ikke imod forslaget, men
spurgte ind til, hvordan enigheden imellem sektionsbestyrelser præcist skal fortolkes.
Ole Lundbøll, 127 ”Westend”: Havde
grundlæggende sympati for forslaget,
men mente samtidig, at det er repræsentantskabet og ingen andre, der kan beslutte dragning af sektionsgrænser, og mente
ikke, at man skulle give Hovedbestyrelsen
mandat til på nogen måde at kunne ændre sektionsgrænser uden om repræsentantskabet.
Jørn Boklund: Egentlig har praksis siden 1991 været som anført i lovforslaget,
der faktisk er tænkt som en stramning
ved at blive ophøjet til en paragraf i vores
love frem for en del af Reglementet. Enige
bestyrelser er et udtryk for konsensus
mellem bestyrelser i forhold til en sag og
ikke defineret ved et bestemt procentuelt
flertal.
Forslaget blev derefter vedtaget.
§21, stk. 2: Vedtaget

Punkt 7: Valg
Gruppe 1 og 2:
Niels Larsen, HB, tog ordet og takkede
for 12 år i Hovedbestyrelsen, hvor han
havde deltaget i stort set alle udvalg.
Niels modtog ikke genvalg og indstillede
Søren Jakobsen, 192 ”Hillerød”, som sin
efterfølger.
Søren Jakobsen, 192 ”Hillerød”, præsenterede sig for forsamlingen, og fortalte
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om sin jobmæssige baggrund som projektchef inden for strategi, der har givet
ham god ballast med hensyn til at beskæftige sig med forandringer og forandringsledelse. Søren bakkede op om udvikling og forandring og ville arbejde for
dette som medlem af Hovedbestyrelsen.
Søren blev derefter valgt.
Gruppe 3 og 5: Michael Th. Larsen blev
genvalgt.
Gruppe 4 og 6: Villy Petersen blev genvalgt.
Landsvalg:
På valg var Anders Brøbech og Søren
Andersen.
Ole Lundbøll, 127 ”Westend”: Opstillede Bjarne Straszek med henvisning til
Bjarnes indsigt i DdBs administration og
dennes kompetencer på særligt det tekniske område omkring de elektroniske systemer samt det faktum, at BS som pensionist havde gode tidsmæssige ressourcer
til arbejdet i Hovedbestyrelsen. Ole Lundbøll understregede, at opstillingen af BS
ikke var et forsøg på at underkende de
siddende bestyrelsesmedlemmer, og opfordrede forsamlingen til at stemme på
Søren Andersen og Bjarne Straszek ud fra
det synspunkt, at Anders Brøbech hidtil
efter hans opfattelse havde bidraget med
mindst synlig indsats i bestyrelsesarbejdet. Ole Lundbøll gentog sin understregning af, at opstillingen af BS ikke var et
forsøg på at underkende siddende bestyrelsesmedlemmer.

56 | BREVDUEN NR. 4 | 2020

Ferdinand Nielsen, 193 Hadsund

Peter Pedersen, 086 ”Bangsbo”: Opfordrede forsamlingen til at bakke op om
den siddende Hovedbestyrelse og motiverede genvalg af de to siddende bestyrelsesmedlemmer.
Der blev herefter gennemført skriftlig
afstemning, hvor Søren Andersen og Anders Brøbech blev genvalgt med stemmerne 184 henholdsvis 116. Bjarne Straszek fik 70 stemmer, og der blev afgivet 3
blanke stemmer.

Punkt 8: Mesterskaber
Michael Th. Larsen, HB, motiverede
Hovedbestyrelsens forslag om at etablere
en national ES-due konkurrence på
landsflyvningerne med to tællende flyvninger og opgørelse på grundlag af regionsvis koefficientberegning, som overføres til en landsopgørelse.
Baggrunden for forslaget var at skabe
en konkurrence til glæde for langflyverentusiaster, der kunne konkurrere om et
ES-due mesterskab, som ikke afgøres af
afsendelsesantal, men vindes af den enkelte due.
Forslaget blev vedtaget.

Punkt 9: Grænseændringsforslag
127 ”Westend” talte for forslaget om, at
077 ”Arden pr. 1. april 2020 skulle overflyttes fra Sektion 54 til Sektion 52,
Ole Lundbøll, 127 ”Westend”: Henviste til, at tilbagegangen i antallet af afsendte duer ikke skyldes, at det enkelte

slag skærer ned på antallet, men at vi i
stedet taber medlemmer. Fastholdelsen af
medlemmer er derfor vigtig, og derfor
bør forslaget nyde fremme for at hjælpe
de tre medlemmer i Arden brevdueforening, som logistisk kan lettes meget ved
at blive en del af Sektion 52.
Peter F. Jakobsen, Sektion 52: Opfordrede forsamlingen til at stemme imod
forslaget, idet Sektion 52 ved en ændring
vil blive mere end 100 km lang, hvilket er
for meget for en sektion. Peter henstillede
samtidig til at afvente Hovedbestyrelsens
forslag til eventuelle fremtidige sektionsstrukturer.
Bjarne Staszek, 127 ”Westend”: Henledte opmærksomheden på, at grænseændringen omfattede 3 medlemmer, der alle
bor langs end lige linje lige nord for Mariager Fjord og syd for Rold Skov. Nærmeste slag ligger 25 kilometer væk, og medlemmerne er tvunget til at indlevere duerne i 053 ”Sølyst” i Ålborg. Foreningen
indleverer allerede duerne til DdBs kapflyvninger i 193 ”Hadsund”, men for at
kunne indlevere og deltage i sektionsklubflyvninger, skal foreningen overflyttes til Sektion 52. BS opfordrede derfor
forsamlingen til at stemme for grænseændringsforslaget for at lette foreningens
medlemmer i arbejdet med at deltage i
kapflyvninger.
Ferdinand Nielsen, 193 ”Hadsund”:
Forespurgte om, hvorvidt medlemmerne
af 077 ”Arden” skulle ansøge om optagelse
som medlemmer af 193 ”Hadsund”.

Christian Hansen, 023 Ålborg

Christian Hansen, Sektion 54: Udtrykte undren over, at man i Sektion 54s
bestyrelse ikke havde modtaget henvendelse fra 077 ”Arden” om deres ønske om
overflytning til Sektion 52. Havde ikke
som sådan noget imod flytningen, men
tænkte, at foreningen næppe var klar over
spillereglerne i processen om at søge
overflytning til en anden sektion. Christian spurgte endvidere til, hvor man forestillede sig den nye grænse konkret skulle
drages i forbindelse med ændringen.
Pia West Christensen, HB: Havde i forbindelse med modtagelse af 077 ”Ardens”
forslag bedt foreningen om at informere
de involverede sektioner forud for repræsentantskabsmødet, og dette var tydeligvis
ikke sket. På dette grundlag kunne Hovedbestyrelsen ikke bakke op om forslaget.
Forslaget blev derefter forkastet ved
afstemning.

Punkt 10: Slipformer
a. Ebbe Holm, Sektion 33: Bakkede op
om Hovedbestyrelsens forslag om at
tillade unger at deltage på de åbne
mellemdistanceflyvninger fra og med
uge 27.
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 106 for og 46 imod.
b. Søren Andersen, 192 ”Hillerød”, motiverede foreningens forslag om at lave
samlet slip af duerne på KFK 90 og 94
(mellemdistance sport og åben) i Region Øst. Søren henviste til, at det set ud
fra ompakningsstedernes synspunkt

Ebbe Holm, 046 Horsens

ville lette håndteringen af duerne, når
de to kategorier kunne pakkes sammen. Præciserede dog, at man fortsat
ønskede to separate konkurrencer til
trods for den fælles slipform. Dennis
Madsen, 071 ”Rødovre”: Gav udtryk
for, at det ville være ærgerligt at indføre
samlet slip for sport og åben, idet
sportsflyvningerne på mellemdistancen
udmærker sig ved, at disse flyvninger
afvikles under sportslige forudsætninger, hvor dueflokkenes træk påvirker
resultatet i langt mindre grad end på de
åbne flyvninger. Dennis Madsen opfordrede derfor til, at man stemte imod
forslaget. Forslaget blev forkastet.

Punkt 11: Klassespil
Michael Th. Larsen, HB: Motiverede
Hovedbestyrelsens forslag om at ændre
spillet på landsflyvninger fra sektions- og
landsregi til regions- og landsregi, idet
sektionerne anses for at være en for lille
base for et attraktivt spil, medens der på
regionsplan er et større og bedre grundlag. Samtidig har indskuddene i klassespillets været genstand for en revision
og er tilpasset et mere fornuftigt niveau.
Ebbe Holm, Sektion 33: Spurgte om
ændringen udelukkende gjaldt landsflyvninger, hvilket blev bekræftet.

Punkt 12: Valg af revisor og
suppleant

Henrik Lund Jensen ønskede ikke genvalg til posten som revisorsuppleant.
Ole Lundbøll, 127 ”Westend”: Opstillede Bjarne Straszek til den vakante post.
Henrik Bøgh Vinter, 031 ”Randers”:
Foreslog Poul Christensen, 117 ”Hornslet”.
Ved den efterfølgende skriftlige afstemning valgtes Poul Christensen med stemmerne 118. Bjarne Straszek modtog 51
stemmer, og 23 stemmer var blanke.

Afslutning
Dirigenten takkede forsamlingen for god
ro og orden. Trods mødets vanskelige
emner havde tonen og debatten været sober, og Jørn Boklund afsluttede med ønsket til alle om en god sæson 2020.
Afslutningsvis tog landsformanden
ordet og takkede for et godt møde. Pia
bød velkommen til Søren Jakobsen i
Hovedbestyrelsen og takkede det afgåede
hovedbestyrelsesmedlem, Niels Larsen,
for 12 års stor indsats i bestyrelsen.
Landsformanden takkede afslutningsvis repræsentantskabet for at have taget
godt imod beretning og regnskab og
nævnte, at netop medlemmernes opbakning giver bestyrelsen ekstra energi til at
arbejde hårdt for organisationen.
Pia takkede Jørn Boklund for god
mødeledelse og afsluttede repræsentantskabsmødet med at udbringe et trefoldigt
leve for De danske Brevdueforeninger. ◆

Jørn Boklund genvalgtes som revisor
uden modkandidat.
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FOTO: LEIF OG MARTIN SØRENSEN, 023 ”ÅLBORG”

Landsudstillings
klassevindere
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Bestillingsformular
Unger Due 2020
DESCHEEMAECKER Pigeon Center står for duer af god kvalitet som med lidt held vil
kunne hæve niveauet på de fleste slag!
Topplaceringer 2019 med duer fra Descheemaecker Pigeon Center.
Jährige: 18 Preise unter den 100 Ersten national:
9. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
15. nat. - Bourges - 491 km - 17.969 d.
17. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
18. nat. - Châteauroux - 538 km - 6.377 d.
28. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
29. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
31. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
32. nat. - Issoudun - 517 km - 11.465 d.
44. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.

49. nat. - Châteauroux - 538 km - 24.611 d.
50. nat. - Châteauroux - 538 km - 6.377 d.
77. nat. - Châteauroux - 538 km - 6.377 d.
79. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
82. nat. - Vierzon - 488 km - 11.574 d.
83. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
85. nat. - Châteauroux - 538 km - 24.611 d.
85. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.
96. nat. - Châteauroux - 538 km - 2.850 d.

Senest 7 dage efter modtagelse af bestilling bekræftes bestillingen med betalingsinformation.

335 kr uden stamtavle eller 600 kr
(med stamtavle) pr. due.
Overferti til Bank: 7118-107790
X = STAMTAVLE

Samlet antal ønskede duer:
Hanner

Hunner

Hanner

Hunner

Hanner

K

Hok Vitesse (600 kr)

M/L

Descheemaecker - marmoreret (60O kr)

K/M

Janssen brødre

M/L

Vandenabeele

K/M

Leus

M/L

Vandenabeele ‘Rudy’ (1400 kr)

K/M

Marcelis

K/M

Geerinckx (Soontjens)

M/L

Thone J.

doppel Urenkel ‘Rudy’

K/M

Tournier

M/L

Van Loon

Med stamtavle (600 kr)

K/M

Kan Dyck

L

Aarden J.

Uden stamtavle (335 kr)

K/M

Wuyts-Comines - Weiß (335 kr)

L

Aarden - med crest (600 kr)

(Vi kan ikke garantere kønnet med 100% sikkerhed)

M

Engels J. & J.

L

Bricoux (335 kr)

Afhentes senest i april hos: Natural brande
a/s - gl. kaervej 17 – 7330 brande

M

Grondelaers J. (335 kr)

L

Buyck M - hvid (600 kr)

M

Horemans (335 kr)

L

Cattrysse (335 kr)

M

Houben J. (335 kr)

L

Delbar (335 kr)

M/L

Aelbrecht (De Rauw-Sablon)

L

De Smet-Matthys (335 kr)

M/L

Huyskens-Van Riel

L

Sion

M/L

Cassaert (600 kr)

L

Sion - Isabel (600 kr)

M/L

Koopman (1400 kr)

L

Stichelbaut

M/L

Meulemans K.

L

Vanbruaene

M/L

Meulemans K. - Schoko (600 kr)

L

Van Wanroy

M/L

Roosens

L

Ko Van Dommelen (700 kr)

M/L

Descheemaecker

Hvis du ønsker at vi vælger for dig, bedes
du oplyse hvilken distance du spiller.
Kortdistance (K)
Mellemdistance (M)
Langdistance (L)

Hunner

Navn og adresse (i blokbogstaver) ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
Email ............................................................................ @ ........................................................................................... tlf.nr ..........................................................
Dato ........................................................................... Underskrift

Fremsendes til
NATURAL BRANDE
Gl. Kærvej 17 - DK-77330 Brande - Danmark
Tel: (+45) 97 18 70 40 - Fax: (+45) 97 18 70 90
E-mail: natural@natural-brande.dk - www.natural-brande.dk

Bestil dine duer online

www.pigeoncenter.be

