Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 22. juni 2022 kl. 20.00
Mødet er afholdt på Microsoft Teams.
Deltagere: Pia West Christensen (PW), Michael Thuesen Larsen (ML), Søren Andersen (SA), Jørn Boklund
(JB), Niels Johansen (NJ), Jan Steen Hansen (JS), Villy Petersen (VP), Maria Steenberg (MS) (sekretariatet)
Referent: Maria Steenberg
1. Velkomst og indledning
PW bød velkommen til mødet. Mødet har til formål at gennemgå og evaluere de første 4
kapflyvningsuger med opdateringer enkeltvis fra diverse udvalg og sekretariatet
2. Opdatering fra Ordens- og kontroludvalget
NJ opdaterer den resterende hovedbestyrelse om diverse fejlmeldinger, der har været de seneste uger.
JS opdaterer om foreninger indkaldt til kontrol, og helt generelle mangler ved det indsendte materiale
der går igen hos de indkaldte foreninger.
JS opdaterer om en sag i sektion 35, angående en forening der har fået duer væsentlig senere hjem end
resten af sektionen. ML opdaterer videre, at der har været kontakt med chaufføren og den tyske
medhjælper, som har været til stede ved slippet. Begge informerer, at der ikke er forekommet noget
unormalt ved dette slip.
Der foreligger ingen officiel henvendelse fra sektion 35 angående denne sag.
ML informerer at han har været til møde med foreningsformænd søndag d. 19/6-22, og ud fra dette er
der vedtaget, at der i uge 25 sendes en rejseledsager med på den korte mellemdistance i sektion 33/35.
Denne rejseledsager er bestilt til uge 25. Derefter vil rejseledsagerens evaluering bliver gennemgået, og
der vil blive taget stilling til, om der er behov for rejseledsager på de resterende 3 flyvninger.
3. Opdatering fra løsladelsesudvalget
NJ fortæller at det kører ganske udmærket. De 3 løsladere arbejder godt sammen. De første 3 uger er
slippende forløbet godt. Uge 24 har været svær, uden nogen reel forklaring.
NJ tager et opsamlingsmøde med de tre løsladere.
JB informere om Pigeon Fleet. Og der aftales en arbejdsgang omkring dette.
PW informerer om at vi hver uge trykker løsladerrapporter i resultatbladende, som er tilgængelige på
brevduen.dk. Disse rapporter med tilhørende billeder sætter vi stor pris på at løsladerne udarbejder.
4. Opdatering fra transportudvalg og pakkeplads
Opdatering fra pakkeplads øst v. JB og NJ. Der er udfordringer med små kurve, og det drøftes at der skal
laves en gennemgang af reglementet angående små kurve til næste sæson.
Opdatering fra vest v. ML. Pakkeplads fungerer under vores sædvanlige medhjælpere, dette fungerer
upåklageligt.
ML informerer om hvordan der køres på de korte mellemdistanceflyvninger i henholdsvis regions syd
og region nord. På de regulære mellemdistanceflyvninger har vi fået positive tilbagemeldinger
angående transport fra løsladerne.
ML roser de tiltag NJ har gjort angående fodring af duerne efter indlevering.
ML informerer at duerne altid skal være fremme fredag aften senest kl. 21.00
NJ informerer om at der er betydelig mindre fejl på pakkepladserne i uge 24 efter det generelle skriv på
brevduen.dk
5. Opdatering om TauRis og Superbrugerkursus

Opdatering angående superbrugerkursus ved SA. Der er blevet afholdt superbrugerkursus søndag d.
12/6-22 på sekretariatet i Linde, hvor superbrugerne har fået opdatereing i de nye IT-tiltag, samt en
gennemgang af TauRis. Der afholdes superbrugerkursus igen ved repræsentantskabsmødet i Brædstrup
til februar.
HB sætter stor pris på superbrugernes hjælp, og sætter stor pris på at de fremmødte havde taget sig tid
til dette midt i sæsonen.
JB foreslår en evaluering angående de IT-udfordringer der har været denne sæson.
6. Opdatering fra sekretariatet
MS opdaterer omkring arbejdsgangen på sekretariatet.
7. Opdatering fra forretningsudvalget
PW opdaterer - det ser foreløbig rigtig pænt ud med dueantal i sæson 2022.
Der er fundet tidspunkter for regionsmøder og sommer-hovedbestyrelsesmødet. Datoer for disse bliver
lagt op i aktiviteter af sekretariatet.
Der kan være behov for et fysisk møde inden sommermødet.
8. Veterinært
JB opdaterer kort omkring situationen angående Newcastle Disease. JB har været i kommunikation med
Danmarks Racedue forening i forhold til vaccination. FVST har anerkendt at vores vaccineprogram er en
god metode for at sikre vores egne dyr.
9. Afslutning v. PW
Det aftales at hovedbestyrelsens medlemmer retter henvendelse til PW eller sekretariatet, når der er
behov for at noget skal drøftes på et møde i løbet af sæsonen.

