
Sektion 11        

Den 24. marts 2019  

 

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt torsdag den 21.marts 2019 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle 6 bestyrelses medlemmer samt suppleanten var til stede.  

 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Protokol 

Protokollen blev godkendt og den forefindes tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Punkt 2 Konstituering  

Næstformand: Dennis Madsen – Sekretær: Søren Larsen – Forretningsudvalg: Jørn Boklund og 

Dennis Madsen samt Kim Hansen – Resultater og IT: Lars B. Jensen - Transport: Kim Hansen - 

Udstillingsudvalget: Dennis Madsen og Lars Nielsen og Carl Erik Nielsen og Mogens Hald. -

Auktion: Kim Hansen og Lars Nielsen - Løslader: Jørn Boklund.  

 

Punkt 3 Evaluering af udstillingen.    

Udstillingen gik godt med flere duer end de senere år, og igen med auktion og lotteri kom vi ud med 

et overskud. 

Auktionen gav ikke så meget som tidligere, men sandsynligvis fordi, at flere at duerne var for sene 

tillagte fordi vi var for sent ude og aftale. 

Vi skal forsøge at stramme op på programmet så der ikke bliver for lang ventetid fra auktion til 

præmieoverrækkelse. 

 

Punkt 4 Evaluering af generalforsamlingen.    

Der var i år ingen forslag stillet og generalforsamlingen blev derfor afviklet hurtigt. 

 

Punkt 5 Evaluering af DdB´s repræsentantskabsmøde 

Mødet blev afviklet på megen fin vis på trods af en lang dagsorden. 

Flyveplanen er altid et emne som der er mange meninger om, men debatten blandt medlemmerne 

skal tages inden Brædstrup. Flyveplanen er et kompromis med hensyntagen til økonomien og de 

meget forskellige afstande som vi har i landet. Men flyveplanen er faktisk lavet på demokratisk vis 



med udgangspunkt i møderne med HB rundt om i landet i august (her i Hedehusene) og så med for-

slag fra foreningerne efter endelig udkast fra HB og endelig vedtaget med demokratisk flertal i 

Brædstrup. 

På mødet blev Jørn Boklund valgt som revisor. 

Landsformanden lovede at der i den kommende tid vil blive set på vores konkurrence områder som 

ikke har været revideret i mange år. 

Jørn Boklund er efterfølgende blevet inddraget i dette arbejde. 

 

Punkt 6         Sektionens transport og opsamlingsplan 2019       

Transport og opsamlingsplanen på sektionens flyvninger 2019 blev gennemgået og godkendt.     

Planen bliver sendt til formænd og lægges på hjemmesiden. 

242 henter Køges duer. 

135 kommer med egne og henter 116-199-og 071 duer. 

045 og 049 duer medtages til Brøndby af klub 10´s vognmand. 

 

Punkt 7 Reglement 2019 – Gebyrer / klassespil / konkurrencer.  

Reglementet 2019 blev udarbejdet. 

Reglementet bliver sent til formænd og lægges på hjemmesiden. 

Gebyrer og klassespil og konkurrencer blev fastsat som i 2018.    

 

Punkt 8 Udstilling 2020                   

Udstillingen i januar 2020 vil blive forsøgt afholdt lørdag den 11. januar.   

Dennis tager kontakt til Erik Kruse så datoen kan fastsættes så hurtigt som muligt. 

 

Punkt. 9 

På de 4 fælles slip i Rødby kommer Køges duer med via opsamling i klub 10. 

 

Der vil igen i år i forbindelse med PR tiltag blive forsøgt arrangeret slip af duer i Bregentved i juli 

og i ved børnehjælps dagen i Kongens have den 4.maj. 

Begge slip arrangeres og planlægges af Jan Qvortrup så der vil komme mere info ud fra ham senere.  

 

 

 

 Søren Larsen 

 


