Referat fra generalforsamlingen i Frit Fjerkræ 19. maj 2018
Afholdt hos Agger Vin, Ungersbjerge på Fyn
Før generalforsamlingen fortalte Flemming Valkær om bevaringsarbejdet med danske landhøns og lidt om hvordan
de kan få større udbredelse, bla. i stalddørssalg. Derefter gik generalforsamlingen i gang med følgende dagsorden.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent
a. Monica Nielsen blev valgt til dirigent, Tanja Pedersen blev valgt til referent.

2.

Bestyrelsens beretning fra 2017/2018
a. Formand Finn Jensen berettede om foreningens første år.
b. Hvad har foreningen opnået: Mange ting, deriblandt har foreningen fået hjemmeside, You Tube kanal og
Facebookside med mere end 680 følgere. Frit Fjerkræ har 230 medlemmer, og flere kommer til løbende.
c. Aktiviteter: Bestyrelsesmedlemmerne fra Frit Fjerkræ har været aktive i forskellige sammenhænge, bl.a.
med indslag om fx fugleinfluenza og stalddørssalg i aviser, TV og radio, og som foredragsholdere med
fokus på fjerkræ i stalddørssalg, rundt omkring i hele landet. Derudover har Frit Fjerkræ fået trykt egne
brochurer, fået lavet banner til at tage med til fx dyrskuer o.l. Endelig har Frit Fjerkræ afholdt et webinar
omkring regler for stalddørssalg, som blev set af mange.
d. Arbejdslisten blev gennemgået punkt for punkt, med status på hver enkelt sag:
● Ingen staldpligt i Danmark. Status: Fødevarestyrelsen har lyttet til foreningens argumenter og
mildnet kravene til hold af høns under udbrud af fugleinfluenza. Det er således ikke længere
nødvendigt med overdækning af mindre hønsegårde. Punktet fastholdes.
● Segmentering efter OIE’s regler. Status: Intet nyt. Vi presser stadig på, men det er handelsaftaler
mellem lande der skal indgås.
● Fremme brugen af racefjerkræ hos stalddørssælgere. Status: Det er muligt at anvende racehøns i
et stalddørssalg, og Mathias Nørregaard fra Frit Fjerkræ er en af de første i landet, hvis ikke den
første, der har fået godkendt sin flok af racefjerkræ til stalddørssalg af æg.
● Indføre en bagatelgrænse for slagtefjerkræ. Status: Det har ikke været muligt at komme igennem
med dette ønske, men vi har fortsat punktet på arbejdslisten.
● Fjerne krav om salmonellakontrol ved uåbnede kyllinger. Status: Dette punkt er vi heller ikke
kommet igennem med. Fødevarestyrelsen henviser til EU-regler. Vi vil kigge nærmere på
direktiverne igen. Punktet forbliver på arbejdslisten.
● Undgå urimelige krav for fjerkræhold, eksempelvis i kommunale og andre regulativer. Status: Stor
sejr for fjerkræfolket i Haderslev Kommune, som havde sendt et meget tungt og irrelevant
regulativ om hold af fjerkræ i kommunen i høring. Efter henvendelse fra Frit Fjerkræ, i samarbejde
med andre fjerkræorganisationer, kasserede Haderslev Kommune det nye regulativ. Det nytter at
gøre indsigelser!
● Hæve antalsgrænsen på salg af fjerkræ for stalddørssalg. Status: Der er endnu ikke sket noget på
dette område, men muligheden er der stadig. I flere lande omkring os er antalsgrænsen langt
højere, så vi vil fortsat forsøge at få sat antalsgrænsen, for fjerkræ fra stalddørssalg i Danmark,
op.
● Indføre en bagatelgrænse for forbud mod hold af svømmefugle og hønsefugle sammen. Status:
Dette er også noget vi fortsat arbejder med. Der er ikke sket noget konkret, men punktet er på
arbejdslisten fortsat. Flere af de politikere på Christiansborg der holder fjerkræ, kender ikke selv
denne regel, og holder høns og ænder sammen. Vi vil forsøge at komme i dialog med disse
omkring dette punkt.
● Indføre en bagatelgrænse for forbud mod kontakt mellem hønsefugle og andre husdyr. Status:
Heller ikke her har der været gennembrud, men vi arbejder fortsat på sagen, og punktet forbliver
således på arbejdslisten.
● Indsamle videnskabelige data der underbygger foreningens formål og opbygge samarbejde med
videnskabelige partnere. Status: Det går fremad, bl.a. er Fødevarestyrelsen begyndt at henvende
sig til Frit Fjerkræ i forbindelse med indsamling af data til statistikker.

3.

Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
a. Da kasserer Lina Lind Christensen havde meldt afbud pga. sygdom, fremlagde revisoren for Frit
Fjerkræ, Lars Hector Madsen, det reviderede regnskabet for 2017/2018. Regnskabet viste sund
økonomi i foreningen og blev godkendt uden kommentarer.

4.

Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt

a.

Se ”Pkt. 2, stykke d”. Desuden blev punkterne ”Indføre en bagatelgrænse for forbud mod kontakt
mellem hønsefugle og andre husdyr” og ”Indføre en bagatelgrænse for forbud mod kontakt mellem
hønsefugle og andre husdyr” slået sammen til et punkt, mens punktet ”Dispensation for stalddørssalg
med vaccination mod New Castle disease” blev tilføjet.

5.

Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til Punkt 3, stykke 4, i vedtægterne for foreningen
(”Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves for hvert
regnskabsår. Gebyr for annoncering på hjemmesiden opkræves separat og fastsættes på
generalforsamlingen.”): Medlemmer der melder sig ind fra og med 1. november og året ud, får dækket
deres medlemskab for hele følgende kalenderår. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.

Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr
a. Formanden fremlagde budgettet for det næste år. Budgettet indeholder udgifter til annoncering,
promovering, porto og deltagelse på markeder, dyrskuer m.m. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
b. Kontingentet blev fastsat til fortsat være være 50 kroner pr. år. Vedtaget.
c. Annonceringsgebyr på Frit Fjerkræs hjemmeside for stalddørssælgere blev fastsat til fortsat at være
150 kroner pr. år. Vedtaget.

7.

Valg af formand
a. Finn Jensen blev foreslået og genvalgt.

8.

Valg af kasserer
a. Lina Lind Christensen genopstillede ikke. Diana Glasdam blev foreslået og valgt.

9.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
a. Claus Rasmussen blev foreslået og genvalgt.
b. Mathias Nørregaard blev foreslået og genvalgt.
c. Tanja Pedersen blev foreslået og genvalgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Mette Nygaard blev foreslået som revisor og valgt.
b. Lars Hector Madsen blev foreslået og valgt som revisorsuppleant.
11. Eventuelt
a. Det blev foreslået at kasserer og formand ikke kan genvælges på samme generalforsamling, men skal
vælges hvert 2. år, forskudt af hinanden. Forslaget bliver fremlagt som vedtægtsændring ved
generalforsamlingen i 2019.

