
Beretningen for 2021 

 
Beretningen for det år der er gået, kan af gode grunde ikke blive ret lang, da det for 

os alle har været et år, næsten uden nogen form for foreningsaktivitet. Vi fra 

bestyrelsen har været samlet til et enkelt bestyrelsesmøde, men vores eneste reelle 

aktivitet, foruden sommermødet, er vores udstillingen som skulle være afholdt i 

december sidste år, men i lighed med mange andre måtte vi desværre aflyse. 

 

Vi må så bare håbe på at vi til december kan få afholdt en udstilling med et passende 

antal fugle og meget gerne med stor deltagelse fra Tyskland. Jeg har indenfor de 

sidste dage været i kontakt med de 2 dommere som skulle have dømt sidste år og de 

er begge klar til i år. Dog med det forbehold at den engelske dommer er afhængig af 

hvad vore 2 lande finder ud med hensyn til restriktioner. 

 

Sommermødet i vest var vi dog så heldige at vi nåede at få afholdt, med et meget fint 

besøg hos Kirsten og Gert. En dejlig dag med stor gæstfrihed, hyggeligt samvær og 

dejlig mad. I det hele taget en rigtig positiv dag. Tak til Kirsten og Gert for, som 

sædvanligt, rigtig godt værtskab. 

 

Som det har fremgået af hjemmesiden, har der været en del personproblemer omkring 

Fife Federation i England, som har haft den konsekvens, at en persongruppe har 

startet en ny Fife Fancy sammenslutning (Fife Fancy Counsil`s), hvortil, efter 

sigende, en del lande har tilsluttet sig – så nu er der 2 foreninger. Vi besluttede på 

bestyrelsesmødet at se tiden lidt an. Kan i den forbindelse oplyse at vi har fået 

udbetalt et beløb fra den gamle organisation, da boet skulle gøres op. 

Vi følger udviklingen og ser hvad der passer bedste til vores situation. 

 

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskollegaer for et rigtigt godt 

samarbejde. 

En speciel tak til Jytte for dit altid store arbejde med hjemmesiden. Jeg ved du 

kæmper en brav kamp for nyheder og artikler og vi er nok alle for dårlige til at være 

med til at skabe indhold på siderne. Dog kan jeg med glæde se at Lars Fugl har 

leveret stof. 

 

Til sidst en tak til de få, men rigtige gode aktive medlemmer der støtter op om DBF. 

 

Lars Andersen/24. september 2021 

 

 

 


