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Punkt 1: Årsrapport for regnskabsåret 01.12.2020-30.11.2021 og rapportering om
økonomi
DdBs eksterne revisorer havde afsluttet revisionen af årsrapporten for det forgangne
regnskabsår. Årsrapporten samt det tilhørende revisionsprotokollat blev i detaljer for
bestyrelsen af DdBs eksterne revisiorer.
Regnskabet udviser et overskud på 499.972 kroner, og vores likvide beholdninger pr. 30.
november 2021 udgør 2.530.670.
Ved den eksterne revision var der lagt vægt på at revidere organisationens procedurer for
specielt udbetalinger til frivillige medhjælpere, og man havde fundet disse i fuld
overensstemmelse med gældende skattelovgivning.
På baggrund af den udførte revision kunne årsrapporten således af den eksterne revision
gives en blank påtegning.
DdBs repræsentantskabsvalgte revisor, Jørn Boklund, gennemgik sit revisionsnotat, og
kunne tilslutte sig den eksterne revisions konklusioner, og kommenterede derudover på
overordnede og fremtidige fokusområder for organisationens drift.
Årsrapporten og materialet omkring regnskabet ville blive udsendt til bestyrelsens
medlemmer til digital signering i den kommende uge. Så snart den digitale signering er
afsluttet, offentliggøres materialet på DdBs hjemmeside i god tid forud for
repræsentantskabsmødet.
PW gennemgik årsrapportens poster med sammenligning til budget og sidste års tal.
De samlede indtægter var på niveau med sidste år og cirka 100 t.kr. lavere end budgettet.
På omkostningssiden forholdt det sig sådan, at vores omkostningsniveau er steget med
cirka 300 t.kr. i forhold til sidste år og samtidig er cirka 200 t.kr. større end budgetteret.

Denne afvigelse skyldes primært, at bestyrelsen i det forgangne år har valgt at iværksætte
en opdatering af vores IT-platform, som blandt andet er omtalt i beretningen i Brevduen nr.
1 2022.
Ser man isoleret på organisationens hovedaktivitet – kapflyvningerne – var der i det netop
afsluttede regnskabsår et underskud forbundet hermed på næsten 300 t.kr., hvorimod
kapflyvningerne i sæson forrige sæson 2020 kun bidrog med et mindre underskud på 26
t.kr. Der vil til den kommende sæson være stort fokus på dette punkt i budgetlægningen,
da transportmarkedet potentielt kan betyde, at vi må imødese stigninger på fragtraterne.
Ovenstående afvigelser udgør en samlet negativ afvigelse på cirka 300 t.kr. i forhold til
sidste års regnskab, og dette beløb kompenseres af tilsvarende lavere
personaleomkostninger i dette års regnskab sammenlignet med sidste år, hvorved
resultatet på bundlinjen udgør nogenlunde samme størrelse (499.972 kr. vs. 525.116 kr.).
Sammenfattende anser bestyrelsen årets resultat for tilfredsstillende.
Punkt 2: Aktuel status og information fra Forretningsudvalget
PW orienterede om en indsigelse i mod repræsentantskabsmødets dagsorden, som var
modtaget fra 055 ”Vejle”. Indsigelsen drejede sig om dagsordenens punkt 8 omkring
grænseændringer og den foreslåede etablering af ”Sektion 35”. Der blev i henvendelsen
stillet spørgsmål til hjemmelen hertil i De danske Brevdueforeningers love.
Hovedbestyrelsen kan konstatere, at det konkrete forslag er indsendt af en række
foreninger og behørigt underskrevet af foreningsformændene samt ét bestyrelsesmedlem
til De danske Brevdueforeninger senest 15. november 2021. Dermed er forslagene i
overensstemmelse med DdBs love, paragraf 12, stk. 2, som netop angiver, at
Hovedbestyrelsen og foreninger er berettiget til at stille forslag til
repræsentantskabsmødets dagsorden. Forslagene vil således blive behandlet i
overensstemmelse med den offentliggjorte dagsorden.
PW orienterede derudover om nogle praktiske interne anliggender og opgaver i
bestyrelsens regi.
Punkt 3: Beretningen
PW gennemgik overordnet den i Brevduen nr. 1 offentliggjorte beretning og efterspurgte
medlemmernes bidrag til den senere mundtlige tillægsberetning, der skal gives ved
repræsentantskabsmødet.
Punkt 4: Den veterinære situation
Jørn Boklund gav en orientering om den veterinære status omkring fugleinfluenzaen.
DdB er via JB i løbende dialog med Fødevarestyrelsen om såvel den aktuelle
smittesituation som den fremadrettede status for brevduer ved sygdomsudbrud.
I denne forbindelse af Fødevarestyrelsen bekræftet, at aktiviteter i dommerklubber samt
afholdelse af lokale auktioner er tilladt, såfremt der kun udstilles og fremvises duer fra ét

slag. Slaget må dog naturligvis ikke være beliggende inden for en beskyttelses- eller
overvågningszone i tilknytning til et lokalt udbrud.
Fødevarestyrelsen har ligeledes kvitteret for modtagelsen af vores ansøgning om
dispensation til forsamling af brevduer i forbindelse med arrangementet i Brædstrup, og
har henvist til, at sagen behandles i afdelingen Fødevare Nord, hvorfra vi kan forvente
svar snarest muligt.
Der er netop konstateret endnu et større udbrud af fugleinfluenza i en hønsebesætning i
Stoholm i Jylland, hvor 100.000 individer er blevet slået ned. Fødevarestyrelsen oplyser, at
smitten og omfanget af denne i vildtfuglebestanden er nogenlunde på samme niveau som
sidste vinter, medens udbruddene i tambesætningerne desværre er væsentligt mere
omfangsrige.
JB oplyste desuden, at han via FCI er blevet informeret om, at man i de lande, hvor
restriktionerne for brevduer hidtil har været lempeligere end i Danmark, for øjeblikket
oplever, at veterinærmyndighederne også her strammer reglerne for at dæmme op for det
stigende smittetryk.
Hovedbestyrelsens absolutte topprioritet i forhold til fugleinfluenzaen er naturligvis at sikre
kapflyvningssæsonens gennemførelse, og at medlemmer, som måtte blive omfattet af
beskyttelses- og overvågningszoner, kan fortsætte deres aktiviteter med duerne.
JB har i samarbejde med de veterinære eksperter inden for det tyske brevdueforbund og
FCI indsamlet de aktuelle videnskabelige rapporter, som aktuelt dokumenterer, at
brevduer ikke smittes med fugleinfluenza. Dette materiale er indsendt til
Fødevarestyrelsen som forberedelse til et snarligt personligt møde for en afklaring af
brevduesportens statuts på området.
JB henviste i denne forbindelse til en netop udgivet rapport af EFSA, som er EU's
veterinære udvalg. Denne rapport indeholder en statistik over dødfundne vildfugle i det
forgange år, som har været smittet med fugleinfluenza. Rapporten angiver, at ande- og
gåsefugle sammen med skader, krager og rovfugle udgør hovedparten af dødsfald,
medens due-fugle ikke i ét eneste tilfælde er repræsenteret i statistikken, og netop dette
materiale er naturligvis meget interessant i bestræbelserne på at dokumentere, at
brevduer ikke spiller nogen rolle i smittekæden.
Punkt 5: Arrangementet i Brædstrup 4.-6. februar 2022
Situationen omkring repræsentantskabsmødet blev drøftet.
Restriktionerne i forhold til COVID-19 tillader os for øjeblikket kun at afholde selve
repræsentantskabsmødet med de sikkerhedsforanstaltninger, der kræves (mundbind,
Corona-pas etc.).
Derudover er vi fortsat forhindret i at samle duer til udstilling på grund af fugleinfluenzaen,
og med baggrund i smittesituationen, forventer vi ikke at modtage dispensation til dette.
Det er Hovedbestyrelsens absolutte prioritet, at repræsentantskabsmødet gennemføres
med hensyn til en behandling af dagsordenens vigtige punkter.

Samtidig vægter Hovedbestyrelsen, at arrangementet gennemføres i trygge rammer med
hensyn til COVID-19 smitterisikoen. Det er vanskeligt at forudse udviklingen på dette
område, og foreløbig er de nuværende restriktioner gældende fra til 17. januar.
Sundhedsmyndighedernes indikationer antyder dog stærkt, at situationen er i bedring, og
at der kan være håb for en væsentlig forbedring i løbet af de næste uger.
Ingen af os er i stand til at forudsige, hvorvidt tingenes tilstand forbedres markant, men det
er bestyrelsens vurdering, at vores arrangement kan udskydes til weekenden 18.-20.
februar under hensyntagen til de praktiske arrangementer omkring
repræsentantskabsmødet.
På denne baggrund enedes Hovedbestyrelsen om at udsætte arrangementet i Brædstrup
med to uger fra 4.-6. februar til 18.-20. februar i håbet om, at situationen til den tid tillader
os at afvikle en større del af weekendens sociale aktiviteter. Dog besluttedes det, at selve
landsudstillingen allerede nu aflyses helt grundet fugleinfluenzaen.
Hovedbestyrelsen mødes søndag, den 5. februar, for en endelig vurdering af
mulighederne, og programmet for weekenden 18.-20. februar vil umiddelbart herefter blive
offentliggjort på DdBs hjemmeside.
Punkt 6: Eventuelt
Intet at bemærke

