Årsmøte Norsk Hønsedueklubb
Radisson Park inn hotell
Haugesund lørdag 24.november 2018

Formann Johny Larsen ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøte 2018.
Tilstede på møtet: Bjørn Olsen, Ronald Drotningsvik, Johny Larsen, Odd Helge Vågen, Trond Børseth
og Kurt Johan Dalen.
Som annonsert i god tid på rasedueforeningens webside, holdes årsmøtet denne gang i forbindelse
med årets høstutstilling som følge av at årets Halsnøy utstilling ble avlyst.
Årsmøtet har tradisjonen tro vært holdt i forbindelse med denne utstillingen. Foreningen ønsker å
takke «Halsnøygjengen» for å ha gjennomført dette flotte arrangementet i 22 år. Det er selvfølgelig
et håp om at vi igjen kan treffes på Halsnøy ved en senere anledning.
Odd Helge vil komme med et innlegg i duevennen som omhandler Halsnøytreffet.
Fremtidige årsmøter vil bli holdt i forbindelse med høstutstillingen inntil videre.
Foreningens medlemmer oppfordres til å melde på godt med duer til høstutstillingen (og andre
utstillinger også), da dette gir oss et godt utgangspunkt for å diskutere status og videre arbeid med
hønseduene.
Dommere til utstillingene HU19 og LU20 ble diskutert. Foreningen vil foreslå Johny, Odd Helge og
Hans Petter som dommere til HU19, og Jan O som dommer til LU20.
Det ble poengtert at det er viktig at vi av og til har utenlandske dommere. Det blir derfor spennende
å se hvordan Kay von Dohlen og Clay Rogers vurderer henholdsvis Tysk Modeneser og Modena under
den kommende landsutstillingen i Stavanger januar 2019. Hønsedueklubben gir økonomisk bidrag til
dekning av dommerutgifter i denne forbindelse.
Hønsedueklubben har egne premiesløyfer med klubbens logo. Gode hønseduer markeres med
premiesløyfe på fremtidige utstillinger. Johny tar disse med til årets landsutstilling.
Ryktet forteller også at det blir duetreff hos Jan O i Haugesund høsten 2019.
Det ble valgt nytt styre for 2019.
Formann Bjørn Olsen (ny), kasserer Ronald Drotningsvik(gjenvalg), sekretær Kurt Johan Dalen (ny) og
styremedlem Trond Børseth (ny).
Kontingent for 2019 er kr.100,-. Denne bes innbetalt til kontonr. 3624 20 38848. Pr. 2018 er det
registrert rundt 24 medlemmer.
Haugesund 24.november 2018.
Kurt Johan Dalen
referent.

