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Bestyrelsesmøde 28. april 2022 

hos Poul Hansen, Askvej 4, Tullebølle 

  

 

Afbud: Thorkild Lundtofte og Christian Pihl Givskov 
 
 
REFERAT  

1. 
Efter årets generalforsamling foretoges konstituering som følger: 
Formand Ib Thomsen 
Næstformand Anker Kristiansen 
Kasserer Peter Andreasen 
Sekretær Peter Andreasen 
Øvrige Bestyrelsesmedlemmer: 
Arne Foged 
Poul Hansen 
Christian Pihl Givskov 
Thorkild Lundtofte 
 
2. 
Det besluttedes, at referat fra bestyrelsesmøder fremover lægges op på hjemmesiden, så 
snart det er skrevet. Fremkommer der efterfølgende bemærkninger til referatet, indskrives 
de i næste referat. Der printes således fremover kun et eksemplar til brug for 
bestyrelsens underskrifter. Dette sættes herefter i mødeprotokollen. 
 
3 
Der er Repræsentantskabsmøde i DffR den 21.maj i Mejrup Kultur- og Fritidscenter, 
Elkærvej 26, 7500 Holstebro. 
Anker deltager som klubbens repræsentant – Der bevilges ud over deltagerbetalingen 
også ”benzinpenge” for kørsel i egen bil. 
 
4. 
Bestyrelsen drøftede forslaget – rejst på generalforsamlingen – om det er tid at hæve 
medlemskontingentet og stadepengene, så de følger prisudviklingen og de andre 
fjerkræklubber. Efter nogen diskussion besluttedes det at fastholde priserne, idet vi har 
brug for så stor lokal, langelandsk opbakning som muligt for at kunne holde vores 
udstilling på Langeland – vi har brug for så mange betalende besøgende som muligt, og 
så mange udstillede dyr, at udstillingen bliver interessant. 
 
5.   
Tullebøllehallen er bestilt til udstilling i uge 46 i 2022 d.v.s. i perioden 17.-20. november.  
Dommere til udstillingen i 2022 - Jørgen Chr., Frank Jørgensen, Peder Pedersen, Ingvar 
Aaby og Søren Thomsen, hvis de vil/kan. 
 
6. 
Ib orienterede om aftale om vaccination med dyrlægen og SØM. Ved os bliver det lørdag 
den 27. august 2022. Ved SØM dagen efter. 
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7. 
Ib nævnte på grund af fugleinfluenza-problemerne muligheden for eventuelt at lave en 
sommerbedømmelse af stammer – eventuelt sammen med de andre klubber på Fyn. Der 
blev opfordret til at deltage med fjerkræ i forbindelse med Dyrskuet i Odense den 17.-19. 
juni, såfremt forsamlingsforbuddet er ophævet til den tid. Udstillingen på Hvidkilde er 
aflyst. 
 
8. 
Aftenturen den 20. maj går til Tåsinge, hvor vi besøger Arne, der giver kaffen. 

Vi mødes ved Land & Fritid kl. 18,30  

 

 
Næste møde aftales med Christian  

 

Ref. Peter Bøgebjerg Andreasen 


