
Sektion 11        

Den 3.marts 2012  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet afholdt tirsdag den 28.februar 2012 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle bestyrelsesmedlemmer var fremmødte. 

Der var afbud fra bestyrelsessuppleanten. 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Protokol 

Punkt 2 Konstituering. 

Punkt 3 Transport og opsamling 2012 

Punkt 4 Reglement 2012 

 Gebyrer / Klassespil / Konkurrencer m.m. / Indberetning.                                                                                                                                                                                                 

Punkt 5 Udstilling Januar 2013 

Punkt 6 Eventuelt 

 

 

Protokol: Protokol blev underskrevet og godkendt. 

Konstituering: Formand: Jørn Boklund 

 Næstformand: Dennis Madsen 

 Kasserer: Kim Hansen 

 Sekretær: Søren Larsen 

 Forretningsudvalg: Formand / Næstformand / Kasserer. 

 Transport ansvarlig: Niels Anker 

 IT og resultater: Lars B. Jensen 

 Udstilling: Dennis Madsen 

 Auktion: Jonas Madsen 

 Løslader: Dennis Madsen 

 



Transport og opsamling:Jørn Boklund kontakter samme vognmand som i 2011 og forhører sig om prisen på 

dette års kapflyvningsplan, og hvis det ser fornuftig ud da fortsætter vi med Johannes Rasmussen.                  

Opsamlingsplan 2012 vil blive den samme som i 2011. 

Reglement 2012:   Reglementet 2012 blev gennemgået og tilrettet.           

 Gebyrerne blev fastsat uændrede.  

 Klassespil blev fastsat uændret. 

Øvrige konkurrencer: Match-race samt par flyvning fortsætter og derudover vil der i år blive en sponsor 

flyvning med korn fra NATURAL på de udstillede duer årgang 11. Som noget nyt vil der blive arrangeret en 

flyvekonkurrence med forud anmeldte unger. Alt bliver nærmere beskrevet i reglementet. 

 Mesterskaber blev fastsat uændrede. 

Løsladelser vil være på DDB`S samt sektionens hjemmeside da tekst tv udgår i 2012. 

Indberetninger som i 2011. 

Udstilling 2013: Udstilling i januar 2013 vil blive forsøgt afviklet lørdag den 19.januar og forsøgt 

afviklet på samme måde som 2011 med frokost og auktion og en præmie uddeling hvor vinderne kommer op 

og bliver hyldet på en god og en ordentlig måde. 

Der er allerede nu lavet en aftale med et top slag(Ulrich Lemmens) som skal levere kvalitets unger til auktio-

nen. 

Eventuelt: Det blev diskuteret om opsamling torsdag og slip fredag er muligt i sektions regi ved udsigt til 

dårligt vejr i weekenden. Der var dog overvejende stemning for at dette giver for mange praktiske problemer. 

Så hvis vi igen kommer i en situation hvor DDB vil slippe duerne fredag grundet vejret da må vi igen enten 

levere lørdag aften eller helt aflyse i sektionen. 

Alt tyder på at vi bliver færre medlemmer og at det om ganske få år bliver en del dyrere at flyve med duer så 

Jørn Boklund ønskede allerede nu at tage hul på diskussionerne om fremtiden. 

Bestyrelsen diskuterede bl.a. et eventuelt fælles indleverings lokale og et muligt indkøb af en stor vogn til 

sektionen således at opsamling afvikling af ”100 km. Flyvninger” kan gøres samlet og langt billigere end i 

dag. 

Det er ikke aktuelt hverken i år til næste år, men vi bliver nødt til i foreningerne at begynde at tænke på al-

ternativer løsninger, da nuværende måde at afvikle vores flyvninger på ikke svarer til det antal medlemmer 

som vi udgør. 

 

 

 

Søren Larsen 

Sekretær 


