Referat generalforsamling foreningen Frit Fjerkræ 5. maj 2019
Generalforsamlingen blev afholdt hos Agger Vin og Parkgolf, Ungersbjerge, Haarby
Velkomst ved formand Finn Jensen
Foredrag om Dyrenes Beskyttelses projekt ”Velfærdsdelikatesser ” ved Bent Hindrup
Andersen; ”Velfærdsdelikatesser er et registreret varemærke til en særlig
landbrugsproduktion udviklet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med en række små
økologiske pionergårde. Mærket udgør en nyudvikling af dyrevelfærdskød, og produktionen
optimerer økologi, naturlighed og dyrevelfærd i alle faser af et slagtedyrs liv. Målet er et
økonomisk og økologisk bæredygtigt landbrug på små, alsidige gårde med rige landskaber
og oprindelige husdyrracer, som både plejer og ernærer sig naturligt af danske skove og
marker.” Bent fik overrakt en gavekurv som tak for sit oplæg.
Herefter gik selve generalforsamlingen i gang med følgende dagsorden:
1.

Valg

af dirigent og referent
1) Lars Hector Madsen blev valgt som dirigent
2) Tanja Pedersen blev valgt som referent

2.

Bestyrelsens

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

beretning, ved formand Finn Jensen
261 medlemmer af foreningen
1041 følgere på Facebook
Nyhedsbreve sendes ud hver måned til medlemmer. 64% læser
nyhedsbrevet, hvilket er højere end gennemsnittet.
Deltagelse i aktiviteter i Q3+4 2018/Q1 2019: Frit Fjerkræ har været med
på Folkemødet på Møn og været tilstede ved Danmarks største
fjerkræudstilling i Fuglebjerg. Der var dog ikke den store respons på de to
forskellige arrangementer, hvor kun få var interesserede i at tale med
os/høre om foreningen, hvilket vi undrer os over. Se også pkt. 7
herunder.
Merchandise: Frit Fjerkræ har indkøbt merchandise i form af krus og
T-shirt som kan erhverves for indkøbspris + fragtomkostninger.
Vedrørende fugleinfluenza: Finn fortalte at der ikke har været fund af
højpatogen fugleinfluenza i danske besætninger i 2018/2019. Der har
været fund af lavpatogen fugleinfluenza i 2 vildandebesætninger, 1
slagteandebesætning og 1 æglægger-hønsebesætning. Mange
hobbyhønseholdere frygter stadig krav om indespærring/staldpligt, trods
dette er ophævet. Der blev talt om, hvordan vi som forening kan formidle
det gode budskab om, at staldpligten i Danmark er ophævet.
Frit Fjerkræ er for folk med høns i haven: I forbindelse med aktiviteterne
på Folkemødet på Møn og deltagelse i fjerkræudstillingen i Fuglebjerg,
kom det os for øre, at mange hobbyhønseholdere/raceudstillere ikke
anser foreningen som værende noget for dem. Nogle troede vi er en
forening der støtter industrien! Det skal der selvfølgelig laves om på, og

det blev drøftet, hvordan vi kan udbrede budskabet om, at Frit Fjerkræ er
for ALLE der holder høns i lille skala.

3.

Det

reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
1) Kasserer Diana Glasdam fremlagde regnskabet, der var blevet godkendt
af revisorsuppleanten på forhånd. Økonomien i foreningen er god, og vi
har overskud. Der var ingen spørgsmål til regnskabet som blev godkendt
af forsamlingen.

4.

Arbejdslisten

for foreningen gennemgås og revideres eventuelt
1) Ingen staldpligt i Danmark: Fødevarestyrelsen har lempet reglerne, så
der ikke længere skal være overdækning af mindre hønsegårde, og blot
mågetråd i større hønsegårde. Endvidere behøves der ikke mågetråd i
større gårde, for de arealer der dækkes af trækroner eller buske. Det blev
vedtaget at fjerne punktet fra arbejdslisten.
2) Segmentering efter OIE’s regler: Frit Fjerkræ ønsker regler der betyder,
at udbrud af fugleinfluenza i en hobbybesætning ikke vil berøre eksporten
af kommercielt fjerkræ. Segmenteringen bruges i andre lande, men
Danmark bruger ikke segmentering, og er umiddelbar ikke lydhør overfor
ændringer. Vi arbejder videre med dette punkt.
3) Fremme brugen af racefjerkræ hos stalddørssælgere: Ny
salmonellakontrol for hønseæg blev indført 1. januar 2019, så det nu er
væsentlig billigere og enklere at foretage salmonellakontrol. Det er meget
positivt. Desværre er godkendelsen af racehøns til salg af konsumæg
stadig dyr og kompliceret. Vi arbejder videre med punktet.
4) +5.+7.+8.+9. Punkterne blev diskuteret samlet: ”Indføre bagatelgrænse
for slagtefjerkræ, Fjerne krav om salmonellakontrol ved uåbnede
kyllinger, Hæve antalsgrænsen på salg af fjerkræ for stalddørssalg,
Indføre bagatelgrænse for forbud mod hold af svømmefugle og
hønsefugle sammen, Indføre en bagatelgrænse for forbud mod kontakt
mellem hønsefugle og andre husdyr”: Der er ikke sket så meget i forhold
til disse punkter, så dem arbejder vi videre med. Især bagatelgrænsen for
antallet af slagtede dyr i et stalddørssalg, vil vi følge op på. Den er i dag
på 500 dyr, men i Sverige er den fx 10.000. Fødevarestyrelsen har
tidligere lovet os en risikovurdering for at kunne påbegynde en eventuel
regelændring, men vi har intet hørt fra dem, så den følger vi op på
snarest muligt.
6) Undgå urimelige krav for fjerkræhold, eksempelvis i kommunale og andre
regulativer: Frit Fjerkræ har haft succes med dialog med Haderslev og
Assens Kommune, som hhv. har annulleret et varslet regulativ og givet
dispensation til et hønsehold. Fødevareudvalget i Folketinget har
desuden lovet os at hæve antallet for høns til 100, før det betegnes som
et ”erhvervsmæssigt dyrehold”. I dag er grænsen på sølle 30 dyr
inklusive kyllinger. Der står dog valg i øjnene på politikerne i øjeblikket,
så punktet er ikke blevet behandlet endnu. Vi følger op på sagen efter

Folketingsvalget. Faxe Kommune har desværre for ganske nylig vedtaget
et stramt regulativ for høns, trods opfordringer fra Frit Fjerkræ til at lade
det falde. Vi arbejder videre med dette regulativ, og håber på at få Faxe
Kommune til at annullere eller omformulere regulativet, som bl.a. gør det
forbudt for hønseholdere, at lade høns gå rundt på egen græsplæne
(krav om at hønsehold udelukkende sker i lukket voliere).
10) Indsamle videnskabelige data: Vi har gode kontakter til udenlandske
forskere og organisationer. Vores viden bliver brugt i Fødevarestyrelsens
ekspertpanel omkring fugleinfluenza. Punktet bibeholdes på
Arbejdslisten.
11) Nyt punkt til Arbejdslisten er ”Markedsføring af foreningens vision,
mission og værdier”. Dette punkt skal hjælpe med at gøre foreningen
kendt ude hos hønseholderne, så vi kan få flere medlemmer og blive en
større forening.
5.

Behandling

af indkomne forslag
1) D
 er var ingen indkomne forslag

6.

Godkendelse

7.

Valg

8.

Valg

9.

Valg

af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr
1) B
 udgettet blev godkendt
2) Kontingentet vedbliver med at være 50 kroner pr. år
3) Annonceringsgebyret vedbliver med at være 200 kroner pr. år
af formand
1) Finn Jensen blev foreslået og genvalgt
af kasserer
1) Diana Glasdam blev foreslået og genvalgt
af 3 bestyrelsesmedlemmer
1) Mathias Nørregård blev foreslået og genvalgt
2) Tanja Pedersen blev foreslået og genvalgt
3) Lars Hector Madsen blev foreslået og valgt
4) Claus Rasmussen udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Claus
for sit arbejde for foreningen.

10. V
 alg af revisor og revisorsuppleant
1) Mette Nygaard blev foreslået og genvalgt som revisor
2) Anne Grethe Nielsen blev foreslået og valgt som revisorsuppleant
11. E
 ventuelt
1) Det blev drøftet hvordan vi som forening kommer ud til
havehønseholderne og raceavlerne. Hvordan bliver vi mere synlige? Der
var bred enighed om, at det bedste middel sandsynligvis er annoncering
på de sociale medier, samt optræden i forskellige magasiner som fx
VoresVilla, Bolius osv. Vi vil tage kontakt til relevante medier og spørge

om de har interesse i, at vi stiller op til interviews eller bidrager med
artikler, til tips og idéer til hønsehold i haven.
2) Der blev efterspurgt offentliggørelse af medlemslisten, så medlemmer
kan finde hinanden og eventuelt aftale samkørsel til generalforsamling,
arrangementer m.m. Pga. GDPR-lovgivningen (persondataforordingen)
er dette ikke lovligt, men vi talte om at lave et Danmarkskort med ”nåle”
pr. postnummer, så der kan dannes et overblik over, hvor mange
medlemmer der er i en given kommune.
3) Generalforsamlingen sluttede kl. 16. Dirigenten takkede for god ro og
orden og formanden takkede Peter Agger for husly og kaffe på kanden.

