
Referat af Hovedbestyrelsesmøde d. 27. april 2022 kl. 18.00  
 
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 fugleinfluenzasituationen samt at 
gennemgå og godkende budget for 2021/2022.  

 
2. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden for mødet blev godkendt.  

 
3. Status på fugleinfluenza 
Jørn Boklund opdaterer resten af HB omkring mødet med Dansk Veterinær Konsortium mandag d. 
25.04.22. Jørn, Michael og Maria udtrykker alle enighed om at det var et meget positivt møde, med 
mulighed for at informere Dansk Veterinær Konsortium om hvorledes brevduesporten fungerer, samt 
om vores store opmærksomhed på sygdomsforebyggelse. Særligt vores opmærksomhed på 
sygdomsforebyggelse, blev modtaget meget positivt.  
Pia informerer om kontakt med FVST i sidste uge.  
Hovedbestyrelsen er løbende i kontakt med FVST og melder ud så snart der er nyt på denne front.  
Hovedbestyrelsen præciserer, at der for nuværende ikke må trænes. Hovedbestyrelsen forventer, at 
alle medlemmer overholder dette. Hovedbestyrelsen pointerer at overtrædelse af bekendtgørelsen kan 
skade De danske Brevdueforeninger og forholdet til myndighederne.  

 
4. OL – duer 
Det diskuteres hvor vidt vi kan operere med OL-duer i Danmark. Der gives udtryk for at vi har behov for 
en videre vurdering af dette. Jan Steen Hansen og Maria Steenberg kiggere videre på dette. Det 
konstateres at afsnittet om OL-duer må udgå fra årets ringliste. Hovedbestyrelsen behandler emnet på 
et senere møde.  
 
 
5. Budget 2021/2022 
Forud for mødet er der udsendt en redegørelse fra ML omkring kapflyvningsbudgettet. Denne drøftes 
og det aftales, at den offentliggøres sammen med dette referat. 
 
Forud for mødet har Hovedbestyrelsen ligeledes fået tilsendt udkast til budget 2021/2022. I budgettet 
er indarbejdet det allerede vedtagne budget for kapflyvninger både i forhold til indtægter, dvs. 
kapflyvningsgebyrer og omkostningerne til gennemførelse af kapflyvninger. Det samledes budget blev 
gennemgået af PW og gennemgangen gav anledning til en række drøftelser. Der er afsat midler til 
færdiggørelse af det tilpassede it-set-up. Budgettet udviser en bundlinje med et budgetteret overskud 
på kr. 30.000. Den samlede Hovedbestyrelse godkendte budgettet. 

 
6. Eventuelt 
Sektion 62 har efter sæsonstart indlæsning rettet henvendelse angående deres flyveplan, hvor de 
ønsker at deltage med sektion 60 på deres flyvning fra Vejen i uge 27 og 29. Hovedbestyrelsen 
godkender undtagelsesvis dette.  



 
Der forelå ansøgning om en hædersbevisning. Denne vil blive behandlet ved første ordinære 
hovedbestyrelsesmøde i august måned. 
 
7. Næste møde 
Næste møde afholdes umiddelbart inden DdB sæsonstart og der udarbejdes snarest en mødeplan for 
resten af året og herunder for regionsmøder.  

 


