
Sektion 11        

Den 17. oktober 2015  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt tirsdag den 13.oktober 2015 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle 6 bestyrelsesmedlemmer var fremmødte. 

 

Dagsorden: 

Punkt 1 Protokol 

Punkt 2 Evaluering af sæson 2015.                                                                         

Sektionsflyvninger / Transport / Opsamling / Økonomi / Løsladelse. 

De danske Brevdueforeninger.                                                                                                        

Flyvningerne  /  løsladelse / Mesterskaber 

Punkt 3 Udstilling 2016 

Lokaler / information / auktion. 

1-Protokollen godkendt og den forefindes altid ajour ført i sekretærens mappe samt på sek-

tionens hjemmeside. 

2. Evaluering af sæson 2015 Sektion 11.                                                                          

Transport og opsamling var afviklet som planlagt og slippene med egen bil og egne chauffø-

rer var også gået som forventet.  

Grundet vejrliget havde det været nødvendigt med både et fredags og et søndags slip. 

Dette kan selvfølgelig i en given situation give udfordringer, hvis det ikke spiller sammen 

Chauffører og muligheden for udlejnings bil. 

 

Økonomien 2015 er OK men igen giver flyvningerne isoleret set underskud og økonomien 

reddes kun af indtægterne fra Lotteri og auktion. Men så længe vi kan skabe ekstra indtægter 

så er der ikke grund til ændringer, men det forventes at det ender op med et beskedent un-

derskud på ca. 3000 kr..  

Flyveplan 2016 Der var enighed om at sektionens flyvninger 2016 først planlægges på næste 

møde. 

De Danske Brevdueforeninger sæson 2015 

Flyvningerne var afviklet fornuftigt, igen i år til tider under svære vejrforhold.  

Niels Johansen har som løslader generelt truffet de rigtige beslutninger.  

Antwerpen blev flyttet til Essen med varmen som begrundelsen. 

Dette synes dog som en noget besynderlig beslutning da varme graderne i Essen var mindst 

lige så høje og her ingen afkøling fra havet. 

 



Mesterskaber: Regionsmesterskaberne afgøres på sektions point og det har vist sig at have 

en noget uheldig side idet en mesterskabs vinder eksempelvis kan have fløjet langsommere 

på alle gældende flyvninger end eksempelvis nr. 2 til samme mesterskab og alligevel vinde. 

Dette bør overvejes om der ikke skal stilles ændrings forslag til dette så point tages efter 

hurtigste due i regionen. 

 

Udstilling 2016. 

Udstillingen bliver afholdt lørdag den 30. januar 2016 på Mørkhøj skole, samtidig med at vi 

som vanlig afholder vores årlige generalforsamling. 

Udstillingen afholdes på samme vis som de seneste år.  

Dog vil prisen stige til 30 kr. pr. due. 

Auktionen afholdes i år over ca. 30 duer fra 3 stærke slag på Sjælland nemlig Michael Har-

der 098 / RACING TEAM 0100, samt fra fælles avls slaget Jonas Madsen og Erik Henrik-

sen 059  

Alt vedrørende udstillingen samt auktionen bliver lagt på sektionens hjemmeside samt sat i 

due bladet. 

Der afholdes sektions bestyrelses møde i slutningen af november hvor alt til udstillingen 

samt til generalforsamlingen besluttes og planlægges. 

 

Eventuelt: 

De Danske Brevdueforeninger afholder regions møder i den kommende tid og her er der 

skudt flere bolde op så som ”skal flyveplanen fremover kun udarbejdes af hovenbestyrelsen” 

”Skal vi have flere sports flyvninger” ”Skal vi have sektions fri weekender hvor kun DdB 

arrangerer flyvninger”  

Alle i sektionen kan deltage på mødet i Hedehusene og gå på talerstolen og ytre sig. 

 

Der er i bestyrelsen enighed om at flyveplanen bør laves så demokratisk som muligt og in-

volvere så mange medlemmer som muligt, men selvfølgelig under de forudsætninger at 

medlemmerne kender prisen på de beslutninger til flyveplanen som vedtages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Søren Larsen 

 


