
Sektion 11 

Den 14.februar 2011  

 

 

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Afholdt fredag den 11.februar 2011 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

 

Da sektionsbestyrelsen efter seneste generalforsamling fik valgt både ny formand samt 

flere nye bestyrelsesmedlemmer indledtes mødet med en generel information / opdatering, 

Samt en drøftelse af hvordan bestyrelsen skal arbejde. 

Følgende blev fremhævet: 

- Ingen repræsenterer egen forening men alle arbejder for hele sektionen. 

- Som hovedregel bakker vi alle loyalt op bag alle flertals beslutninger. 

Hvis et medlem i en bestemt situation skulle ønske at stemme anderledes end den øvrige bestyrelse 

Da skal der inden informeres herom på et bestyrelsesmøde. 

- Udvalgene arbejder selvstændig men i overensstemmelse med fællesbeslutningerne. 

Ved større beslutninger skal bestyrelsen eller som minimum forretningsudvalget høres. 

 

Da Bent Henriksen siden generalforsamlingen har meddelt formanden at han ønsker at udtræde 

af bestyrelsen blev det besluttet at Jonas Madsen indtræder i stedet og at en ny suppleant vælges på  

Ekstraordinær generalforsamling i marts. 

 

På generalforsamlingen blev følgende poster besat: 

 

Formand:  Jørn Boklund 

Kasserer:  Kim Hansen 

Løslader:  Dennis Madsen 

 

Bestyrelsens øvrige konstituering: 

Næstformand:  Dennis Madsen 

 

Forretningsudvalg: Jørn Boklund 

  Dennis Madsen 

  Kim Hansen 

 

Sekretær:  Søren Larsen 

 

IT og PR samt   

resultater:  Lars B. Jensen 

 

Transporter:  Niels Anker Pedersen 

 

Udstilling:  Lars Lentz Nielsen 

 

Auktioner:  Jonas Madsen 



Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som afholdes tirsdag den 22 marts. 

 

Forslag til kap flyvnings plan: 

Uge 20 Jønkøping 

 Løgumkloster 

Uge 22 Løgumkloster 

Uge 24 Løgumkloster 

Uge 26  Jønkøping 

Uge 29 Løgumkloster gamle 

 Løgumkloster unger 

Uge 30 Ljungby gamle 

 Ljungby unger 

Uge 31 Rødby gamle 

 Rødby unger 

Flyvningerne skal koordineres med sektion 12 og dette tager Jørn sig af. 

Mesterskaber: 

Sektions mesterskab gamle duer: 

Samtlige sektions flyvninger samt Skøvde i uge 23 og Emmen Hvid i uge 28. 

Sektionsmesterskab unger: 

Samtlige 3 sektions flyvninger med unger. 

Junior mesterskab: 

Samtlige sektions flyvninger med gamle duer. 

 

Drøftelse af transport muligheder 2011: 

Jørn Boklund havde talt med en vognmand hvor vi her kunne få en fordelagtig aftale hvis 

Vi indkøbte egen lastvogns trailer. 

Traileren kan billiggøre opsamlingen idet der spares penge på leje af container (+plads) til midlertidig  

Opbevaring af kurve. 

Generalforsamlingen spørges om bemyndigelse til eventuelt køb af brugt trailer. Ca. pris 50.000 kr. 

+ moms.  Niels og Kim undersøger andre vognmænd og deres priser. 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Tirsdag den 22 marts i Taarnby. 

En ½ time før ekstraordinær generalforsamling. 

 

Tirsdag den 29 marts klokken 19 i Brøndby: 

Sæson og reglement skal endelig fastlægges. 

 

Tirsdag den 23. august klokken 19 i Brøndby: 

Sæsonen revideres. 

 

Tirsdag den 22. november klokken 19 i Brøndby. 

Udstilling og Auktion fastsættes. 

 

Søren Larsen 

Sekretær 


