
Hovedbestyrelsesmøde, den 5. februar 2022 

Mødet blev afholdt via Microsoft Teams med deltagelse af den samlede hovedbestyrelse. 

Som tidligere annonceret mødtes Hovedbestyrelsen, lørdag den 5. februar, for at træffe 

endelig afgørelse om afviklingen af arrangementet i Brædstrup, der er berammet til 

weekenden 18.-19. februar. 

Landsformanden introducerede mødet og gjorde opmærksom på to vigtige forhold: 

1. Restriktioner i forhold til COVID-19 er ophævet, og sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger forhindrer ikke gennemførelsen af nogle former for sociale 

arrangementer. 

2. DdB har i går (fredag den 4. februar) modtaget skriftligt afslag fra 

Fødevarestyrelsen på dispensationsansøgningen om at samle duer til udstilling og 

salg i forbindelse med arrangementet grundet fugleinfluenzaen. Dog er der 

mulighed for i forbindelse med et eventuelt auktionsarrangement at fremvise duer 

fra ét slag. 

Der var enighed i Hovedbestyrelsen om at følge sundhedsmyndighedernes indstilling og 

afvikle weekendens arrangement efter samme model som vanligt. 

Fredag aften afholdes et socialt arrangement. M. & C. Hansen har desværre i 

indeværende uge på grund af den usikre situation i forhold til arrangementets forberedelse 

været nødsaget til at melde forfald med hensyn til at stå for arrangementet. I stedet 

arrangeres et panel-arrangement med deltagelse af sidste sæsons DM vindere. Endvidere 

arbejdes der p.t. på at få et video-foredrag i stand med et stort internationalt navn, fra 

hvem der efterfølgende skal afholdes live-auktion med 15-20 duer. 

Dørene til arrangementet åbner fredag eftermiddag klokken 16, og der serveres en god 

”husmandsret” i restauranten til fornuftig pris i tidsrummet fra 17-19. 

Der vil være stande – dog uden mulighed for at fremvise duer – fredag aften og lørdag 

formiddag. 

Præmieoverrækkelse og møde afholdes lørdag eftermiddag som allerede annonceret, og 

lørdag aften afvikles aftenfesten under normale former. 

Hovedbestyrelsesmødet forud for repræsentantskabsmødet aftaltes til at finde sted fredag 

eftermiddag kl. 15. 

Førstkommende Hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet blev fastlagt til 

søndag, den 13. marts. 

Opstilling af kandidater til vakante poster i Hovedbestyrelsen og Løsladerudvalget blev 

drøftet, og der var meldinger om flere interesserede kandidater til de respektive poster, så 

der er gode forhåbninger for, at holdet af tillidsvalgte kan blive fuldtalligt til den kommende 

sæson. Det er Hovedbestyrelsens ønske, at valgprocessen understøttes af 

medlemsskaren i forbindelse med opstilling af kandidater, og bestyrelsen finder det ikke 

rimeligt at deltage i processen med hvervning af kandidater. 



Afslutningsvis behandledes endnu en henvendelse fra Kurt Skov, medlem af 055 ”Vejle” 

samt bestyrelsesmedlem i Sektion 33, vedrørende repræsentantskabsmødets behandling 

af forslagene om sektionsgrænseændringer. Hovedbestyrelsen har tidligere meddelt, at 

den offentliggjorte dagsorden med baggrund i indsendte forslag fra foreninger er i tråd 

med DdBs love, og disse forslag vil blive demokratisk behandlet på 

repræsentantskabsmødet, hvor foreningernes repræsentanter har mulighed for at 

argumentere i mod forslag, man ikke kan give opbakning til. Hovedbestyrelsen kan 

således ikke bidrage med yderligere svar på medlemmets henvendelse end at henvise til 

vores organisations demokratiske instrumenter. 
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