Medlemskab
Er du ikke medlem af en fjerkræklub og har du
aldrig været medlem af Hadsten Fjerkræklub, kan du
blive gratis prøvemedlem i et år.
Prøvemedlemmer må gerne deltager i vores
aktiviteter. Men kan dog ikke indvælges i
bestyrelsen før man har betalt medlemskab.

BESTYRELSE
Formand:

Thorkild Rasmussen
Grenåvej 249
Slyngborg
8960 Randers SØ
Tlf. 21 47 18 61

Næstformand:

Hanne Kvist Andreasen
SkræByvej 3
Skræ
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 08 21

Kasserer

Kort sagt er et medlemskab af Hadsten Fjerkræklub
for alle med interesse for fjerkræ i Hadsten og
omegn. Har du lyst til at være med i en levende
hobby, så kontakt kassereren på tlf. 21 47 18 61 eller
send en email på thorkildbuhr@gmail.com.
For betalende medlemmer er det årlige kontingent:

Bestyrelse
Medlem

Bestyrelse
Medlem

• voksen: 125
• Juniormedlem: 75 kr.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Kontingent kan betales på mobilpay

Webmaster

Thorkild Rasmussen
Grenåvej 249
Slyngborg
8960 Randers SØ
Tlf. 21 47 18 61
Tonny Pedersen
Ølstvadbrovej 13
Ølst
8940 Randers SV
Tlf. 41 62 52 96
Peter Ingo Jespersen
Thybovej 5b
Knudstrup
Tlf. 51 88 47 25
Jonatan Engelbrecht Pedersen
Mads Doss Vej 10
Thorning
8620 Kjellerup
Tlf: 22182152

Nummer: 21 86 86 60

Jim Kvist Andreasen
Skræbyvej 3
8620 Kjellerup
Tlf. 28 69 26 59

Suppleant

Lærke Kvist Andreasen
Mads Doss Vej 10, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf. 21 19 49 38

I Hadsten findes der en forening for
alle med interesse for:
• Høns
• Dværghøns
• Gæs
• Ænder
• Raceduer
• Fasaner
• Perlehøns
• Kalkuner

Har du lyst til at være med?

Reg NR 7270
Konto NR 1022732

Suppleant

www.hadstenfjer.dk

En levende hobby

Aktiviteter

Fjerkræ i haven er en dejlig hobby, hvor man kan
bruge mange timer med at nyde dyrenes trivsel. Der
er intet som en sommerdag med kyllinger i haven
eller dueunger i rederne, hvor man kan glædes over
de resultater, ens dyr har frembragt.

Klubben afholder hvert år en række aktiviteter for
medlemmerne. Om sommeren har vi udflugter, hvor
vi både ser flotte haver og dyr, så der er noget for
enhver smag. Efterår og forår har vi medlemsmøder
med kursus om fjerkræ, foredrag m.m. Derudover
afholder vi den årlige udstilling.

Udstilling
Klubben afholder en årlig udstilling, oftest i
november måned, hvor dyrene bliver bedømt af
dertil uddannede dommere.

Viden
I klubben råder vi over en stor viden omkring: •
Fodring og pasning
• Indretning af fjerkræhuse
• Valg af race
• Udstillingsklargøring
• Sygdomsforebyggelse
• Samt meget mere
Som medlem får du selvfølgelig adgang til denne
viden.

Anskaffelse af dyr
Bestyrelsen er selvfølgelig altid behjælpelig med
anskaffelse af dyr. Som ny opdrætter kan det være
svært at overskue, hvilke racer der er velegnede til
nybegyndere, og hvilke der kræver lidt mere
baggrundsviden, for at kunne opnå tilfredsstillende
resultater. Her vil vi ligeledes være behjælpelig med
råd og vejledning. Det vigtigste er dog, at du får en
varietet, som du kan lide at se på, og arbejde med,
hvis du ønsker at gå i gang med et stykke
avlsarbejde.

