
Sektion 11       

Den 3.oktober 2019  

 

 

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt onsdag den 2.oktober 2019 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle 6 bestyrelses medlemmer samt suppleanten var til stede.  

 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Protokol 

Protokollen er tilgængelig på sektionens hjemmeside. 

 

Punkt 2 Evaluering af sæson 2019 sektion 11 

Sæsonen forløb uden problemer med hensyn til transport og opsamling, og løsladelse og flyvnin-

gerne forløb alle fornuftigt, dog med en noget vanskelig Padborg i juli som blev svær på grund af 

varme og frisk østenvind. 

Det ser ud til, at vi ender op med et års resultat inklusiv flyvninger / udstilling og auktion på ca. + 

6000 kr.    

 Evaluering af sæson 2019 ddb.  

Sæsonen var forløbet uden større problemer på trods af de vejrlige udfordringer, som selvfølgelig 

også betød at visse flyvninger blev vanskelige og visse flyvninger set bagefter måske skulle have 

været sluppet anderledes. 

Der er ikke så mange duer med i Sverige som tidligere, men Nordruten genererer ikke et underskud, 

så det er ikke økonomien som her og nu skal være årsag til et eventuelt slut med nordruten. 

Opsamlingen havde været noget ustabil for den del af opsamlingen som sker med Erhvervstrans-

port. Idet tidsplanen for opsamlingen langt fra blev overholdt i henhold til den officielle plan trykt i 

duebladet. Flere gange op til 1 ½ times forsinkelse hvilket ikke er optimalt. 

 

 

Punkt 3         Generalforsamling samt Sektionsudstilling januar 2020       

Generalforsamling og Sektionsudstillingen samt præmie overrækkelse afholdes på Mørkhøj skole 

lørdag den 25. januar 2020 på samme vis som de seneste år. Auktion vil være med ca. 24 unger fra 

top slag fra vores egen sektion fra udvalgte topduer. Og der vil som vanlig være lotteri på unger 

2020.Det undersøges om der også kan arrangeres et foredrag eller lignende. 

Endelig planlægning af udstilling og generalforsamling sker på et bestyrelsesmøde senere på året 



 

Punkt.4                 Eventuelt.  

 

Boklund orienterede om Ornitose chlamydiose situationen i Helsingør som betød at Helsingør blev 

stoppet af fødevaremyndighederne lige før sæson slut. 

Da Helsingør duerne havde været om pakket med Tårnby duer, da blev Tårnby duer testet lige efter 

sæsonen og der var her 2 slag som havde sygdommen, og de er derfor nu under behandling.  

 

 

 

Boklund orienterede om det kommende formands møde i Region Øst som afholdes i Ringsted  

onsdag den 16. oktober. 

 

Her vil der ud over andre gode emner være 2 aktuelle spørgsmål som skal diskuteres nemlig opsam-

lingssituationen i øst da lejemålet i Hedehusende ophører og der derfor skal findes nye lokaler inden 

næste sæson og samtidig skal der findes nye frivillige i vores medlems kreds som vil stå for om 

pakningen. 

 

Samtidig skal der findes en ny person i øst til valg til hovedbestyrelsen da Niels Larsen har meddelt 

at han stopper og ikke ønsker genvalg ved repræsentantskabs mødet lørdag den 1. februar 2020.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Søren Larsen 


