Referat generalforsamling Frit Fjerkræ 21. maj 2022
Afholdt hos Agger Vin & Parkgolf, Haarby
Generalforsamlingen blev streamet online
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
2.1. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens
aktiviteter i det forgangne år. Beretningen indeholder oplysninger om, hvorledes der er levet op til
foreningens formål, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af
arbejdslisten.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
4. Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Mødet startede med frokost og en efterfølgende velkomst ved Finn Jensen, formand.
1. Valg af dirigent og referent:
Tine Storm Olsen blev valgt som dirigent. Tanja Pedersen som referent.
2. Bestyrelsens beretning:
Arbejdslisten blev kort gennemgået af Finn. Se pkt. 4 alle detaljer.
Medlemstallet på cirka 200 betalende medlemmer. Foreningen har godt 1600 følgere på Facebook, så
det ville være rart, hvis flere af dem blev betalende medlemmer.
Fugleinfluenza har endnu engang medført, at der har været krav om at høns skal være i
hønsegårde/under overdækning med net ved større hønsegårde. Vi tror desværre, at dette er sådan
det kommer til at være fremadrettet. Medierne interesserer sig ikke længere for fugleinfluenza og det
har ikke været muligt at få kontakt til et medie, der har haft interesse i at tage emnet op.
Der har været meget medieomtale af industriæglæggere med brystbensbrud. Vi vil arbejde for at
opfordre private til selv at begynde at holde racehøns i haverne.
Generelt set har foreningen været mindre aktive det seneste år pga. sygdom. Vi ser frem til nye kræfter
i bestyrelsen, så vi fremadrettet kan blive mere synlige og deltage mere aktivt i møder, arrangmenter,

debatter m.v.
2.1. Beretningen blev vedtaget.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse:
Foreningen har et lille overskud på godt 2000 kroner. Regnskabet er godkendt af revisoren og blev
godkendt af medlemmer og bestyrelse ved generalforsamlingen.
4. Arbejdslisten for foreningen gennemgås og revideres eventuelt:
1. Vi har ikke længere staldpligt i DK, hvilket er rigtig godt.
2. Segmentering efter OIEøs regler er blevet vedtaget i DK, men ikke implementeret. Det vil vi gerne
arbejde for sker.
3. Vi arbejder fortsat på at fremme brugen af racefjerkræ i stalddørssalg, hvilket er blevet lidt
nemmere efter bagatelgrænsen er sat op til 1000 stk. slagtefjerkræ og det er blevet billigere at
udføre salmonellakontrol på æg.
4. Bagatelgrænse for salg af slagtefjerkræ. Dette punkt har vi ikke kunnet kommer igennem med hos
myndighederne. De kræver fortsat salmonellakontrol af både åbnede og uåbnede slagtefjerkræ
uanset hvor mange der bliver solgt. Dette er noget foreningen vil arbejde med fortsat.
5. Se pkt. 4, disse to punkter hænger sammen.
6. Urimelige krav fra fx kommuner. Der har været meget stille i det seneste år, så intet nyt at tilføje.
7. Hæve antallet af salg af slagtefjerkræ fra et stalddørssalg: Dette er sket, så punktet fjernes fra
Arbejdslisten.
8. Holde ænder og høns sammen: Det er fortsat ikke muligt i DK. Punktet forbliver på listen.
9. Hænger sammen med pkt. 8.
10. Indsamle videnskabelige data og samarbejde med andre organisationer: Det gør vi og det går godt.
Punktet forbliver på listen.
11. Nyt punkt: Medicinsk behandling af høns og andet fjerkræ skal være en mulighed. Det er i dag
meget svært at få udskrevet medicin til en lille besætning, fx af hobbyhøns, da fjerkræ bliver
betegnet som produktionsdyr, og meget medicin kun fås i pakningsstørrelser til industriskala, fx
10.000 høns.
12. Nyt punkt: Et nyt EU direktiv kræver registrering af alle høns og andet fjerkræ, hvilket medfører et
gebyr. I Sverige er gebyret på 50 kroner. Vi ønsker at gebyret i DK bliver så lille som muligt og vil
arbejde for dette.
5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag er tilkommet bestyrelsen.
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og annonceringsgebyr:
Vedtaget: 50 kroner i kontingent og 150 kroner for annonceringsgebyr (uændret).
7. Valg af formand:
Finn Jensen blev foreslået og genvalgt

8. Valg af kasserer:
Diana Glasdam blev foreslået og genvalgt
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Maria Louise Møjbjerg Seemann fratræder bestyrelsen
Lars Hector Madsen fratræder bestyrelsen
Tanja Pedersen blev foreslået og genvalgt
Janne Mains blev foreslået og valgt
Margrethe Nørskov blev foreslået og valg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Mette Nygaard blev valgt som revisor og Tom Axelsen som revisorsuppleant
11. Eventuelt:
Der blev talt om at oprette en ”støttegruppe” på Facebook, for de der ønsker at hjælpe til med
foreningsarbejde, men ikke ønsker at være en fast del af bestyrelsen. Støttegruppen kunne fx hjælpe
med interviews til lokalpressen, indsamling af information, nyhedsbreve o.l. Gruppen bliver oprettet
indenfor nærmeste fremtid og interesserede kan anmode om adgang. Gruppen bliver en lukket gruppe.
Det blev foreslået at invitere til en ”åben hønsedag”, hvor alle er velkomne til en familiedag med
fællesspisning, leg for børnene, måske en mini-hønseudstilling m.v. En idé der vil blive gået videre med.
Finn Jensen takkede for en god generalforsamling, hvorefter alle deltagere til mødet stillede op til
fællesfotografering og en rundtur rundt i parken og ved hønsene hos Peter Agger.

