
Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 30/11-2019 på Sekretariatet, Linde 

Deltagere: Hovedbestyrelsen 

Velkomst og indledning ved formanden 

Formanden bød velkommen til det ordinære hovedbestyrelsesmøde. Dagsordenen for mødet blev 

gennemgået og godkendt, og der blev truffet aftale om referat af mødet. 

Orientering og drøftelse af den generelle situation 

Formanden orienterede om den aktuelle situation i De danske Brevdueforeninger. Situationen 

efter Bjarne Borresens fratrædelse blev drøftet med hensyn til, hvordan Sekretariatets opgaver 

midlertidigt løses, indtil en permanent løsning for den fremtidige administration er fundet. 

Det besluttedes, at Sekretariatet holdes lukket indtil  videre, og der er ikke mulighed for telefonisk 

henvendelse eller betjening på Sekretariatets adresse uden forudgående aftale. Alle henvendelser 

til Sekretariatet bedes rettet på mail (ddb@brevduen.dk), og disse vil blive behandlet og besvaret 

af hovedbestyrelsesmedlemmer, der har påtaget sig opgaven om at behandle disse. I tilfælde af, at 

der er streng nødvendighed for telefonisk kontakt, har formand (Pia West Christensen: mobil 26 

28 53 62) og næstformand (Tommy Rasmussen: mobil 20 20 31 81) reserveret telefontid mandag 

og onsdag i hver uge i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 19.  

Spørgsmål af teknisk karakter vedrørende TauRIS bedes rettet til Søren Andersen (mobil 25 34 19 

36, mail soerenandersen61@gmail.com). Søren vil ligeledes modtage bestillinger på nye anlæg, 

antenner, kabler og anden hardware til TauRIS. 

Brevpost fremsendes som hidtil til Sekretariatets adresse. 

Levering og distribution af fodringe vil blive varetaget af Villy Petersen, og ringene vil blive rettidigt 

leveret til foreningernes kasserer som vanligt. Ved denne lejlighed har Hovedbestyrelsen besluttet 

fra og med sæson 2020 at lade ringkortene udgå. Hovedbestyrelsen er bekendt med, at enkelte 

medlemmer han have behov for disse ringkort i internationale sammenhænge, og derfor kan 

ringkort rekvireres vederlagsfrit af de medlemmer, der måtte have brug for det. Bestilling af 

ringkort skal være DdB ihænde seneste 10. januar 2020, og bestillingen skal ske via 

www.brevduen.dk (instruktion i fremgangsmåden for bestilling følger separat). De bestilte ringkort 

vil derefter blive fremstillet til udlevering ved repræsentantskabsmødet i Brædstrup. 

Hovedbestyrelsen har samtidig besluttet at lade Guldringe-konkurrencen udgå fra og med sæson 

2020, og der vil således ikke blive distribueret Guldringe. Eventuelle allerede modtagne bestillinger 

annulleres. 

250-ringe sælges som hidtil til 10 kr. stk. til foreningerne, og disse kan kun bestilles i fold af 20 

styk. Prisen for almindelige fodringe vil fortsat være 7 kr. pr. styk. Der vil være mulighed for at 

købe disse sammen med elektroniske ringe på DdBs stand i Brædstrup. 
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Bestilte materialer fra foreningerne pakkes og klargøres, så tingene kan blive leveret i forbindelse 

med repræsentantskabsmødet. Foreninger, der måtte have behov for yderligere materialer, 

opfordres til via DdBs hjemmeside at bestille disse senest den 15/12. 

Repræsentantskabsmødets dagsorden 

Dagsordenen for repræsentantskabsmødet blev gennemgået med henblik på offentliggørelse i 

Brevduen nr. 1. 

Punkt 1: Mødet startes lørdag kl. 13 som vanligt med præmieuddeling.  

Punkt 2: Valg af dirigenter 

Valg af mødets dirigenter blev drøftet, og Hovedbestyrelsen kontakter mulige kandidater. 

Punkt 3: Valg af stemmetællere 

Valg af stemmetællere foregår som hidtil. 

Punkt 4: Formandens beretning 

Formandens beretning er under udarbejdelse, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer bidrager med 

hver deres andel i forhold til udvalgsarbejdet. 

Punkt 5: Regnskab 2018/2019 

Regnskabsåret er afsluttet pr. 30/11, og bogholderiet afsluttes, således revisionen kan færdiggøres 

i god tid før repræsentantskabsmødet. 

Punkt 6: Lovændringsforslag. 

Hovedbestyrelsen er i færd med en grundig gennemgang af DdBs love. Forslag til 

lovændringsforslag formuleres i denne forbindelse og vil blive offentliggjort i den endelige 

dagsorden til repræsentantskabsmødet. 

Punkt 7: Valg til Hovedbestyrelsen 

Gruppe 1 og 2: Niels Larsen (ønsker ikke genvalg) 

Gruppe 3 og 5: Michael Th. Larsen (modtager genvalg) 

Gruppe 4 og 6: Villy Petersen (modtager genvalg)  

Landsvalg: Anders Brøbech (modtager genvalg) & Søren Andersen (modtager genvalg) 

Punkt 8: Mesterskaber 

Hovedbestyrelsen foreslår: 

National ES-due konkurrence på de fire landsflyvninger: Laveste placeringskoefficient på to af de 

fire landsflyvninger (formel: placeringx100/antal duer). Placeringskoefficient opgøres på 

regionsbasis og overføres til en landsopgørelse. 



 

Punkt 9: Grænseændringer 

077 Arden foreslår: 077 Arden overflyttes fra Sektion 54 til Sektion 52 med virkning fra 1. april 

2020. 

Punkt 10: Slipformer 

Hovedbestyrelsen foreslår: Fra og med uge 27 må unger deltage på DdBs åbne 

mellemdistanceflyvninger som en forsøgsordning. Ungerne indleveres under separat 

kapflyvningskode og opgøres med særskilt resultatliste. Ungerne slippes sammen med de ældre 

duer og pakkes i særskilte kurve med separat farve på manillamærket. Der kan ikke spilles på 

ungerne på disse flyvninger, og flyvningerne tæller ikke i nogen form for 

mesterskabssammenhæng og kan ej heller æske sektionsvinderpræmie. 

0192 Hillerød foreslår: Samlet slip på mellemdistanceflyvningerne 90 Sport og 94 Åben for Region 

Øst. 

Punkt 11: Klassespil 

Hovedbestyrelsen foreslår: Klassespillet på landsflyvningerne ændres fra sektions- og landsregi til 

regions- og landsregi.  

Indskud i klassespillets klasser udgør følgende: Klasse 1 – 5 kr, klasse 2 – 10 kr, klasse 3 – 25 kr, 

klasse 4 – 50 kr, klasse 5 – 100 kr. Klassespillet er udformet som hidtil med hensyn til præmiering 

jf. reglementets kap. 18, stk. 2. 

Der kan gøres indskud i klassespillet i sektionsregi på alle øvrige ordinære DdB-kapflyvninger. 

Punkt 12: Valg af revisor og suppleant 

Revisor: Jørn Boklund 

Suppleant: Henrik Lund Jensen 

Der forelå et indsendt forslag fra 0153 ”Tempo”, som blev drøftet. Forslaget indeholdt oplæg til 

separat slip af sportsduer på lang- og landsflyvninger. Da dette forslag indebærer en reel ændring 

til kapflyvningsplanen, kan det ikke behandles på repræsentantskabsmødet. Forslagsstilleren 

kontaktes af et medlem af Hovedbestyrelsen for uddybende forklaring. 

Fra foreningen 0128 ”Sæby” var indsendt et forslag om offentliggørelse af resultatet af 

gennemførte dopingkontroller. Dopingkontrol henhører under DdBs reglement og 

Ordensudvalget, hvorfor forslaget afvises til behandling på repræsentantskabsmødet. Foreningen 

havde samtidig indsendt forslag om ændring af DdBs reglement kap. 20, stk. 2, således 

bestemmelsen om forbud mod 1-års duers deltagelse på landsflyvninger skal ophøre. Som også 

gældende i foreningens andet forslag, kan ændringer til DdBs reglement ikke behandles på 

repræsentantskabsmødet, men Hovedbestyrelsen ser velvilligt på at indarbejde foreningens 



forslag i reglementet for 2020 under hensyn til en velbegrundet dyreetisk vurdering og tillade 

deltagelse af 1-års duer på sæsonens to korteste landsflyvninger. 

 

Repræsentantskabsmødets landsudstilling og auktion 

Der arrangeres ikke auktion som en del af dagsarrangementet lørdag som hidtil, men 

mulighederne for et mindre auktionsarrangement i forbindelse med weekenden i Brædstrup 

undersøges nærmere. 

Landsudstillingens klasser og proportionerne for disse blev gennemgået, og det blev besluttet at 

fastholde konceptet for udstillingen som i 2019. Eneste ændring til proportionerne i 2019 er en 

mindre ændring til klasserne 1 og 2. Disse klasser præmieres som hidtil efter bedømmelsespoint 

inklusive tillægspoint, men disse præmierækker suppleres med én vinderpræmie i hver klasse til 

duen med den højeste pointbedømmelse efter udstillingens 7-punkts skala. 

Fordelingen af arbejdsopgaver i forbindelse med landsudstillingen blev gennemgået, og de 

nødvendige aftaler i forhold til planlægningen blev klaret. Deltagergebyret for deltagelse på 

landsudstillingen vil i forbindelse med dette års udstilling blive opgjort foreningsvis og faktureret 

til foreningskassererne. 

Repræsentantskabsmødets festaften 

Invitation til festaftenen blev drøftet. Menu og opsætning skal drøftes nærmere med 

Pejsegaarden. PW rekvirerer tilbud i overensstemmelse med de specifikationer, der blev aftalt, og 

tilbuddet distribueres til hovedbestyrelsens godkendelse for endelig konklusion. 

Gæsteliste til aftenfesten blev gennemgået og færdiggjort, og invitationer udsendes til de 

inviterede gæster. Der inviteres ikke gæster fra udenlandske forbund. 

Musikken til aftenfesten er bestilt. 

Økonomi 

Regnskabsåret er slut pr. dags dato. Bogholderiet afsluttes hurtigst muligt, således intern som 

ekstern revision kan gennemføres og færdiggøres i god tid før repræsentantskabsmødet. 

Økonomien gennemgås i detaljer ved næste hovedbestyrelsesmøde. 

Brevduen 

Produktion og trykning af Brevduen blev drøftet. Der forelå tilbud fra eksterne trykkerier på 

opgaven, og man besluttede at igangsætte trykning af det førstkommende nummer af Brevduen 

ved ét af disse trykkerier. Der udgives ét nummer af Brevduen i december, hvorefter bladet i det 

nye år vil udkomme planmæssigt. Trykning af bladet er en økonomisk tung post, og derfor er det 

væsentligt, at der modtages respons fra alle medlemmer, der kun ønsker Brevduen digitalt. Der vil 

blive udsendt fornyet anmodning til medlemskredsen via DdBs hjemmeside, om man ønsker at 

afmelde den trykte udgave af bladet. 



IT og de elektroniske systemer 

Der er for øjeblikket ikke udeståender i forhold til vores systemer. Der aftales i nærmeste fremtid 

et møde med TauRIS. 

Den veterinære situation 

På dialogmødet i Odense om fremtidens lang- og landsflyvninger blev der af enkelte medlemmer 

udtrykt ønske om at deltage på internationale flyvninger, der arrangeres af udenlandske 

brevdueforbund. Ligeledes blev der rejst spørgsmål til generelle regler for transport af brevduer 

over landegrænserne. Hovedbestyrelsen vil konsultere DdBs veterinære konsulent for belysning af 

reglerne herom, idet det er yderst vigtigt, at vi som organisation overholder gældende lovgivning 

på dyrevelfærds- og fødevareområdet til punkt og prikke. 

Ansøgningsprocedurer for godkendelse af udenlandske slipsteder gennemarbejdes, så næste års 

kapflyvningsplaner kan gennemføres i overensstemmelse med myndighedsgodkendelser i regi af 

såvel DdB som sektionsklubber. 

Hædersbevisninger 

Der forelå ikke nogen ansøgninger om sådanne. En enkelt – allerede bevilget – hædersbevisning 

blev diskuteret, og der blev truffet aftale om, hvordan og hvornår det pågældende medlem skal 

modtage anerkendelsen. 

Diverse sager 

Tvunget spil på landsflyvninger blev drøftet i forlængelse af debatten om samme på det nyligt 

afholdte dialogmøde i Odense. En fjernelse af dette og implementering i DdBs reglement for 2020 

blev vedtaget. 

På baggrund af fælles henvendelse fra sektionsbestyrelserne for Sektion 33 og 52, der er enige om 

overflytning af Hans Henrik Brøbech og Maria Steenberg fra 0113 ”Frijsenborg” til 073 

”Skanderborg”, har Hovedbestyrelsen godkendt en 1-årig dispensation dertil gældende for sæson 

2020. 

Kommende møder 

Mandag, den 13. januar 2020, kl. 17.30. 

Referent: Michael Larsen 

 


