
Sektion 11        

Den 25. marts 2018  

 

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt onsdag den 21.marts 2018 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle 6 bestyrelses medlemmer samt suppleanten var til stede.  

 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Protokol 

Protokollen blev godkendt og den forefindes altid tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Punkt 2 Konstituering  

Næstformand: Dennis Madsen – Sekretær: Søren Larsen – Forretningsudvalg: Jørn Boklund og 

Dennis Madsen samt Kim Hansen – Resultater og IT: Lars B. Jensen - Transport: Kim Hansen - 

Udstillingsudvalget: Dennis Madsen og Sten Jensen og Carl Erik Nielsen og Mogens Hald. -

Auktioner: Sten Jensen - Løslader: Jørn Boklund.  

 

Punkt 3 Evaluering af udstillingen.    

Udstillingen gik godt med et rimelig antal duer. 

Der bør inden næste udstilling fastsættes regler for hvornår udstillerne kan tage deres duer ud af 

burene for diskussioner om bedømmelse med mere. 

Der afventes også nogle mere generelle etiske regler for udstillinger, som er på vej fra Landsdom-

mer klubben. 

Vi havde en flot auktion med høje priser. 

 

 

Punkt 4 Evaluering af generalforsamlingen.    

Generalforsamlingen blev afviklet på saglig vis. Emnet om vores opsparede midler blev taget op 

igen og med dette i mente blev det diskuteret på bestyrelsesmødet.  

Der er stadig enighed i bestyrelsen om at vi skal have denne opsparing til når det sandsynligvis en 

dag bliver aktuelt med køb af egen vogn. Men opsparingen behøver ikke at stige mere så hvis bund-

linjen stiger med baggrund i overskud på udstilling og auktion så kan der afsættes midler til eksem-

pelvis præmier eller arrangementer med mere. 

 



 

Punkt 5         Sektionens transport og opsamlingsplan 2018       

Transport og opsamlingsplanen på sektionens flyvninger 2018 blev gennemgået og godkendt.     

Planen bliver sendt til formænd og lægges på hjemmesiden. 

De 2 første fredage hvor der samtidig er DdB indlevering opsamler Taarnby begge hold duer ved 

ankomst til Valby brevdueforening, således at Valby undgår at levere i Vido disse 2 dage. 

 

Punkt 6 Reglement 2018 – Gebyrer / klassespil / konkurrencer.  

Reglementet 2018 blev udarbejdet. 

Reglementet bliver sent til formænd og lægges på hjemmesiden. 

Gebyrer og klassespil og konkurrencer blev fastsat som i 2017.    

 

Punkt 7 Udstilling 2019                   

Udstillingen i januar 2019 vil blive forsøgt afholdt enten lørdag/søndag den 19/20. januar.   

Alternativ weekenden før.  

Dennis tager kontakt til Erik Kruse så en dato kan fastsættes så hurtigt som muligt. 

 

Punkt. 8 

059 Søllerød mener ikke de mere med nuværende medlemsskare kan forestå det praktiske i at drive 

en forening. På denne baggrund har de rettet ønske om at blive meldt ind i 222 Birkerød. 

Dette er dog ikke en umiddelbar simpel løsning, da det kræver tilsagn fra både sektion 11 og sektion 

12 og derefter skal det godkendes af hovedbestyrelsen. 

Og der så også være enighed om hvor præcis den nye grænse i det område trækkes mellem sektion 

11 og sektion 12. 

Bestyrelsen opfordrer 059 til eventuelt at melde sig i Lyngby, men vil dog indgå i en positiv dialog 

med sektion 12 om den ønskede løsning med 222 Birkerød, hvis det stadig forbliver et ønske fra 

059, men det kan dog ikke lade sig gøre til denne sæson 2018 på grund af tiden og den snarlige start 

på sæsonen. 

 

 

 

 

 Søren Larsen 

 


