
Sektion 11        

Den 24.november 2012  

 

Beslutnings referat af fælles bestyrelses møde i sektion 11 og 12. 

Mødet afholdt torsdag den 8.november 2012 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle bestyrelsesmedlemmer fra de 2 bestyrelser var frem mødt. 

Der var afbud fra Niels Anker, men bestyrelses suppleant Bo Sørensen var fremmødt. 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Evaluering af sæson 2012 

Punkt 2 De Danske Brevdueforeningers forslag til sprinter flyvninger. 

Punkt 3 Oplæg til sektions Kapflyvningsplan 2013. 

Punkt 4 Eventuelt.   

Punkt 1: Der var i begge sektions klubber tilfredshed med samarbejdet og afviklingen af sæsonen 2013. Der 

var enighed om vigtigheden af at begge klubber flyver den vedtagne sæsonplan grundet økonomien. Dog må 

det påregnes at sektion 12 ikke nødvendigvis ønsker at deltage hvis indlevering grundet vejrliget skydes til 

lørdag med slip søndag. Da foretrækker sektion 12 at aflyse. 

Punkt 2: 2 repræsentanter fra hver bestyrelses havde været til et områdemøde med Bjarne Borresen fra de 

Danske Brevdueforeninger for at drøfte et oplæg fra DdB vedrørende afvikling af korte sprinterflyvninger 

arrangeret af DdB til en pris af ca. 10 kr. pr. due. Der var fra begge bestyrelser enighed om med en pris på 10 

kr. pr. due da vil det aldrig være attraktivt set i forhold til at klubberne selv kan arrangere de samme flyvnin-

ger for en pris af ca. 4-6 kr. pr. due.  

Punkt 3: Begge kasserer kunne berette at der er markant færre duer på Sveriges flyvningerne end der er på 

flyvninger fra henholdsvis Rødby og Løgumkloster. Dog var der enighed om nødvendigheden af at der er 

sektions flyvninger fra Sverige så længe der er Sveriges flyvninger arrangeret af DdB. Der var en diskussion 

om Jønkøping i uge 26 skulle udgå, men det blev besluttet at den forbliver. 

Oplæg til kapflyvnings plan: 

Uge 20 Løgumkloster 18.05 
            Jønkøping  
Uge 21 Løgumkloster 25.05 
Uge 24 Jønkøping 15.06 
Uge 25 Løgumkloster 22.06 
Uge 26 Jønkøping 29.06 
Uge 29 Løgumkloster 20.07(gamle + unger) 
Uge 30 Løgumkloster 27.07(gamle + unger) 
Uge 31 Rødby 3.8(gamle + unger) 
Flyveplanen skal vedtages på sektions klubbernes generalforsamlinger med det forbehold at bestyrelserne 

kan justere hvis De Danske Brevdueforeninger ændrer i deres flyveplan på repræsentantskabs møde i febru-

ar. 

Søren Larsen 


