Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 13. april 2022 kl.19.00
Mødet er afholdt på Microsoft Teams
Deltagere: Pia West Christensen (PW), Michael Th Larsen (ML), Søren Andersen, Niels Johansen (NJ), Jørn
Boklund (JB), Jan Steen Hansen (JS), Villy Petersen (VP), Maria Steenberg (MS) (sekretariatet)
Referent: Maria Steenberg (MS)

1. Velkomst og indledning
PW bød velkommen til mødet og introducerede dagsordenen. Mødet har primært til formål at
gennemgå situationen omkring fugleinfluenza og kontakten til FVST, samt videredrøftelse af
kapflyvningsbudgettet.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden for mødet blev godkendt
3. Opdatering omkring fugleinfluenza
JB giver en orientering om situationen. Overdækningspåbuddet gælder fortsat. Man må ikke træne
og man må ikke kapflyve.
Der stilles spørgsmål til paragraf 52 om undtagelse af brevduer. JB forklarer at denne paragraf skal
ses i sammenhæng med bekendtgørelse 1996 af 1. november 2021, som indebærer, at vi må
motionsflyve vore duer omkring slaget
Det drøftes hvorvidt DdB sæsonen kan starte som planlagt.
ML udfordrer fortolkningen af motionsflyvning. Ordlyden i § 7 i bekendtgørelse 1996 af 1.
november 2021 bekræfter, at duer kan motionsflyve omkring slaget, med netop ordlyden ”omkring
slaget”.
Ved hovedbestyrelsesmøde 13. marts 2022 drøftes henvendelse til FVST og JB overgiver materialer
til MS med henblik på indsendelse til FVST. Denne henvendelse er en fortsættelse af tidligere
kommunikation angående ansøgning om tilladelse til samling af duer i forbindelse med
landsudstillingen, og en generel kommunikation med FVST om undtagelse af duer fra
bekendtgørelse. Det vedtages at JB udarbejder en redegørelse for forløbet angående kontakt til
FVST for at opnå gennemsigtighed overfor medlemmer.
PW og JB oplyser, at de begge har været i dialog med Danmarks Racedueforeninger (DRF) omkring
et muligt samarbejde i forhold til situationen omkring fugleinfluenza. JB har været i dialog med
DRF’s ansvarlige Anders Christensen om et muligt samarbejde, men har ikke hørt yderligere siden
vores kontakt til ham.
I Tyskland er duer undtaget bekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse er en del af det omfattende
materiale, som vi har indsendt til Fødevarestyrelsen. I EU-regi går duer under ”andre fugle i
fangenskab”, som ikke er undtaget.
Hovedbestyrelsen ser med stor alvor på situationen, og er oprigtigt bekymrede for sæsonen.

Hovedbestyrelsen ser sig nødsaget til at konkludere at uge 16 og 17 er udelukkede som
kapflyvningsuger. De omfattede sektioner informeres herom af sekretariatet.
PW informerer om at der er søgt tilladelser til slip, i Belgien, Holland, Tyskland og Sverige, i henhold
til DdB´s og sektionernes kapflyvningsplaner.
4. Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde af 4. april 2022
Der efterspørges en mere uddybende forklaring om hvordan de forskellige regioner har skruet
deres løsning på de gule flyvninger sammen og en sammenhæng gebyrmæssigt heri.
ML understreger at der fra DdB’s side ikke er meldt en pris ud på de gule flyvninger i gruppe 1 og 2,
men at denne fastlægges af grupperne selv, da de har påtaget sig arbejdet med at arrangerer disse,
og derfor selvfølgelig skal have fordel af dette såfremt de har opnået billigere tilbud fra vognmænd.
Det aftales, at der laves et notat, som drøftes ved næste møde.

5. Eventuelt:
Henvendelse angående sydlige sektionsgrænser i sektion 35.
3 medlemmer i 055 meddeler at de ønsker at blive i 055 og dermed sektion 33. PW argumenterer
for at det lå i kortene for vedtagelsen af den nye sektion 35, at der blev stillet frit for hvor
medlemmerne ville være.
Hovedbestyrelsen meddeler dispensation til dette.

6. Næste møde
Næse hovedbestyrelsesmøde med gennemgang af endeligt budget er fastsat til d. 27. april kl.
17.00-21.00.

