
Næste arrangement: 
 
Årsprogrammet er desværre endnu ikke helt færdigt, men vi arbej-
der ufortrødent på sagen. Der mangler endnu et par vigtige detaljer 
før det kan sendes ud til jer.  
 
Det ændrer dog ikke på at næste møde i Fjerkræklubben allerede 
er den 17. marts. 
 
Det er som sædvanligt på Skovgården det foregår og vi starter kl. 
19.00 
 
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om uddybning af 
kendskabet til navnene på dyrets forskellige dele, eller sagt på an-
den måde: Noget om fjerkræfaglige udtryk. 
 
Dette henvender sig ikke alene til juniorer og nybegynderen og /
eller den lidt uøvede opdrætter/udstiller, 
men også vi mere garvede kan få noget 
ud af at repetere dette spændende emne.  
 
Vi har tænkt os at benytte nogle af klub-
bens egne dommere til at stå for under-
holdningen denne aften. Til det brug vil 
vi bruge både plancher (på lærred) og 
levende dyr.  
 
Er der nogen, som kan tænke sig at bi-
drage med dyr til gennemgang, så kon-
takt venligst Morten Lund (se forsiden 
for telefonnr.), så vi ved hvad og hvor 
mange, der kommer. Så vi kan sikre os, at der ikke kommer for 
mange dyr eller der ikke kommer til at mangle. 
 
Hvis du vil have det fulde udbytte af aftenen, er det en god idé at 
tage noget at skrive med og notesblokken med. 
 
Velkommen til en forhåbentligt spændende og lærerig aften. 
Bestyrelsen 
PS! Næste møde bliver hanekåring d. 25. april—nærmere følger. 
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Medlemsinformation 



Siden sidst: 
 
Generalforsamlingen på Skovgården den 30. januar forløb stille 
og roligt med god talelyst fra de mødte 22 medlemmer.  
Formandens beretning og regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
Regnskabet viste et driftsoverskud på godt 9.000 kr. og formuen 
er opgjort til 92.724,25. Glædeligt var det at udstillingen i Bræd-
strup havde givet et overskud på små 3.000 kr. 
Alle valg var genvalg med undtagelse af 2. suppleant. Her afløste 
Britt Husballe Henrik Baymler.  
Generalforsamlingen sluttede med at Marthin Christensen og 
Bjarne Sørensen blev udnævnt til æresmedlemmer af klubben. 
Begge takkede på behørigt vis, hvorefter dirigenten sluttede mø-
det med et tak for god ro og orden.  
Efter mødet var klubben vært ved 
kaffebordet. 
 
Bestyrelsesmøde d. 17.02 
 
Denne aften var bestyrelsen samlet 
for dels at konstituerer sig, dels for 
at lave de indledende øvelser med 
årsprogrammet. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig uæn-
dret med  
Formand Morten Lund, der var 
valgt på generalforsamlingen, 
næstformand Birger Miller, kasse-
rer Lotte Pedersen, sekretær Peder 
Pedersen, materielforvalter Anders 
Pedersen, bestyrelsesmedlemmer 
Laurids Pedersen og Henry Chri-
stensen. Nærmere oplysninger på det enkelte medlem kan ses på 
hjemmesiden  
www.h-o-o-f.dk  
 
Møde med Horsens og Omegns Racedueklub 
 
Samme aften havde vi møde med repræsentanter for due klubben. 

Sådan foregår det heldigvis 
ikke i fjerkræklubbens be-
styrelse 

Formålet var at evaluere på udstillingen i Brædstrup samt at få en 
fælles holdning til Horsens Kaninavlerforenings eventuelle ind-
træden i udstillingen som medarrangør. 
 
Der var fuld enighed om at det havde været en rigtig god udstil-
ling, og kaninernes deltagelse havde været et plus. Det var derfor 
heller ikke nogen tvivl om at kanin avlerforeningen skulle være 
særdeles velkommen som medarrangør på lige vilkår, som de to 
”gamle klubber”. 
Vi valgte også en ny fælles kasserer, da Marthin Christensen hav-
de meddelt, at han af helbredsmæssige grunde så sig nødsaget til 
at stoppe. Tak til Marthin for den store uegennyttige indsats.  
Ny kasserer blev vores næstformand Birger Miller. Velkommen 
til arbejdet. 
 
Møde med Horsens Kaninavlerforening 
 
Senere samme aften stødte 2 repræsentanter fra kaninavlerfor-
eningen til selskabet med henblik på at aftale, om de ville være 
med eller ikke og i hvilket omfang et samarbejde skulle bestå. 
 
Det korte og det lange blev, at  Horsens Kaninavlerforening ind-
træder som medarrangør af kommende udstillinger, som holdes 
fælles med raceduer og racefjerkræ. 
 
Vi siger velkommen til og ser frem til et godt fremtidigt samarbej-
de. 
Referent Peder P. 

 

Rugesæsonen er i 
gang. Næste gene-
ration venter på at 
komme af klække-
bakken. Arkivfoto  


