
Sektion 11        

Den 28.november 2011  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet afholdt tirsdag den 22.november 2011 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle bestyrelses medlemmer 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 2012. 

- Dagsorden 

- Regnskab 

- Valg 

  Kap flyvnings plan. 

- Mesterskaber  

Punkt 4 Eventuelt  

Protokol: Der blev taget notater på fælles møde med sektion 12 men ikke skrevet et referat. Det blev beslut-

tet at Niels Anker skriver notaterne om til et referat og at dette referat samt referatet fra Bestyrelses møde 

den 18.august begge underskrives på næste bestyrelses møde som afholdes lørdag den 21. januar inden gene-

ralforsamling. 

Alle referater skal som lovet lægges ned på vores hjemmeside. 

Status på udstilling og auktion:  

Information er udsendt til foreninger og til brevduebladet. Udvalget vil selv sørge for bemanding i køkkenet 

og har i øvrigt fordelt opgaverne således at Dennis tager sig at udstillingstilmeldinger / udstillings katalog 

samt indkøb af morgenmad / smørrebrød samt øl og vand. Lars Lentz står for anskaffelse af bure samt opstil-

lingen(alle i bestyrelsen hjælper fredag aften) samt dommerne og skriverne og præmierne. Jonas Madsen 

sørger for afhentning og pasning af auktions duer samt for at auktions kataloget skrives og bliver lagt på 

hjemmesiden. Der indrykkes en halvside annonce i brevduebladet. Endvidere vil Jonas står for salg af lotteri. 

Stærke slag har skænket 2 unger hver til et lotteri som vil blive solgt med 500 lodder a`10 kr. stykket. 

 



Det blev besluttet at flere kornfirmaer fremover tilskrives for at få et tilbud på levering af korn til udstillings 

præmier, hvorefter vi vælger det bedste tilbud.                                                                                              

Jørn Boklund kontakter Jan og Karen de Haan for at høre om de på deres hjemmeside vil have et link til vo-

res hjemmeside hvor kataloget vil blive lagt. På vores hjemmeside vil Lars Brun også skrive lidt på engelsk 

om auktionen.                                                                                                                                                     

Jan og Karen har også skænket 2 unger som vil blive solgt på et særskilt lotteri på 200 lodder a`10 kr. styk-

ket.                                                                                                                                                                   

Kim Hansen sørger for diplomer og han og Jørn tager sig af præmieoverrækkelsen. Både nr. 1 og 2 og 3 til 

mesterskaberne kaldes op til hæder, men kun medlemmer som er til stede på dagen får diplomer og de udle-

veres ikke som tidligere år til andre forenings repræsentanter. Dette sker først efter præmieoverrækkelsen er 

overstået.                                                                                                                                                           

Det blev endvidere diskuteret og besluttet at alt overskud fra salg i køkkenet går til vores fælles sektions 

kasse da alle som hjælper til denne dag gør det frivillig og ulønnet. 

Generalforsamling 2012 

Søren Larsen tager den opdaterede mandat fordeling fra due bladet og skriver indkaldelsen og udsender den 

til alle formænd, i første omgang uden regnskabet som rundsendes efterfølgende, så snart det er klar. Regn-

skabet tyder på et mindre overskud som skyldes at vi satte gebyrerne op med 2 kr. pr. due samt at opsamlin-

gen i år er sket i 242 `s lokaler uden omkostninger som tidligere år.  

På valg er denne gang for en periode på 2 år: Kim Hansen – Niels Anker – Dennis Madsen – Lars B. Jensen.    

Lars Lentz meddelte at han af personlige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen. Søren Larsen indtræder i 

stedet og der skal da vælges 2 nye suppleanter på generalforsamlingen. Der foreslås genvalg af løslader samt 

af revisorer samt af revisor suppleant. Som dirigent foreslås Mogens Hald fra 0242. Kontingent foreslås 

uændret og forslag til kap flyvnings plan udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag til kap flyvnings plan 

vil være den plan som blev besluttet på fællesmødet med sektion 12. Mesterskaber de samme som i 2011. 

 Ideer til nye konkurrencer og andet bedes sendt til Jørn Boklund som så vil tage det med i sin beretning.             

 

 

Udstillings udvalg mødes i starten af januar for et sidste tjek på udstillingen. 

 

Næste bestyrelses møde lørdag den 21.januar 2012 klokken 09:30 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Larsen 


