
Sektion 11        

Den 28.november 2012  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet afholdt torsdag den 22.november 2012 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle bestyrelses medlemmer (undtagen Lars Jensen), samt suppleant var til stede. 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Protokol 

Punkt 2 Status på udstilling og auktion: 

- Proportioner 

- Sponsorer m.m. 

- Tidsplan 

- Arbejdsopgaver 

- Frokost m.m. 

- Auktion 

- Præmieoverrækkelse 

Punkt 3 Generalforsamling 2013. 

- Dagsorden 

- Regnskab 

- Valg 

  Kap flyvnings plan. 

- Mesterskaber  

Punkt 4 Eventuelt  

 

1. Protokol: Protokollen godkendt. Alle referater lægges fortsat ned på hjemmesiden.  

 

2. Status på udstilling og auktion:  

Arrangement og proportioner vil være det samme som sidste år, dog nu ingen flyvekrav i kl.3 og 4. 

Proportioner, tilmeldinger og andet vedrørende udstillingen vil fremgå i førstkommende due blad.   

Dommere: Er bestilt.                                                                                                                             

Udstillingsbure: Brøndby, VIDO, Rødovre leverer. VIDOS bure er i øjeblikket i Brøndby og Jonas 

skaffer en trailer så de kan køres til og fra skolen.                                                                                      

Arbejdsopgaver: Pap, afdækningspapir, pointkort: Kim Hansen.                                                                             

Kornpræmier samt Holdpræmier: Dennis Madsen.                                                                                              

Udstillings katalog: Dennis Madsen.          

Præmierosetter udstilling: Lars B. Jensen.                                                                                                            

Diplomer(sektionsflyvninger og mesterskaber): Kim Hansen.                                                        



Frokost indkøb samt øl og vand: Dennis Madsen.(Der skal indkøbes mad til flere end tilmeldte).                                                                                

Morgenmad og kaffe indkøb: Bo Sørensen. (Det skal undersøges om der er termokander på skolen.)    

Lotteri: Jonas Madsen (Der skal laves kort på vundne unger til både giver og vinder).                       

Auktion og auktionskatalog: Jonas Madsen(katalog laves af Peter Knudsen).                                     

Det blev besluttet at duerne sættes på M.C. Hansen net auktion ca. 14 dage før, i håbet om at denne 

merudgift betaler sig i sidste ende ved at budene bliver højere.                                                            

Præmieoverrækkelse: Kim Hansen og Jørn Boklund.(Jørn undersøger muligheden for mikrofon).   

   

3. Generalforsamling 2013:      

Generalforsamlingsdagsorden blev gennemgået.                                                                                                 

Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant som er på valg(Jørn, Søren, Jonas og Bo) er villige til genvalg.    

Søren sender indkaldelsen ud til samtlige forenings formænd med flyveplan og mesterskabs forslag. Sidste 

frist for indsendelse af forslag vil være den 6. januar 2013.                                                                                                         

Jørn tager inden generalforsamlingen kontakt til mulig dirigent samt til vores revisorer for genvalg. 

 

4. Eventuelt:   

Jørn fremlagde DDB`S oversigt over de enkelte flyvningers omkostninger 2012 i de 3 forskellige regioner.   

Interessant læsning som bør tages med ud i foreningerne til diskussion. En sådan oversigt for 2012 samt for 

kommende år vil være god at bruge ved fastlæggelse af fremtidig flyveplan. 

 

 

 

 

 

Næste bestyrelses møde lørdag den 26.januar 2013 klokken 09:30 

Inden da holder udstillingsudvalget snor i udstillingen og tager hvis det er nødvendigt kontakt til øvrige i 

bestyrelsen. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Larsen 


