Sektion 11
Den 16. marts 2013

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn”
Mødet afholdt torsdag den 14.marts 2013 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 2013

Punkt 4

Reglement 2013
Gebyrer / Klassespil / Konkurrencer m.m. / Indberetning.

Punkt 5

Udstilling Januar 2014

Punkt 6

Eventuelt

Protokol:

Protokol blev 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-Jonas Madsen - Bo Sørensen.
Auktion: Jonas Madsen
Løslader: Dennis Madsen

Konstitueringen og de nærmere arbejdsopgaver lægges på vores hjemmeside.

Transport og opsamling: Kim Hansen kontakter samme vognmand som i 2012 og forhører sig om
prisen på dette års kapflyvningsplan, for efterfølgende at indgå en aftale.
Opsamlingsplan 2013 vil blive den samme som i 2012, dog med mindre justeringer i tiderne.
Reglement 2013:

Reglementet 2013 blev gennemgået og tilrettet.
Gebyrerne blev fastsat uændrede.
Klassespil blev fastsat uændret.

Øvrige konkurrencer: Match-race samt Par flyvning og ungekonkurrence fortsætter. Det blev dog
som en prøve vedtaget at Match-race i denne sæson kun bliver på Syd flyvninger. Dette for at imødekomme ønske fra de medlemmer, som mener at der vil være flere deltagere hvis Sverige undgås.
Derudover vil der i år blive en sponsor flyvning med korn fra RUDLOFF på de udstillede duer årgang 12.
Alt bliver nærmere beskrevet i reglementet.
Mesterskaber blev fastsat uændrede.
Løsladelser vil være på DDB`S samt sektionens hjemmeside samt udsendes via SMS til dem som er
tilmeldt denne ordning.
Indberetninger som i 2012.
Udstilling 2014:Udstilling i januar 2014 vil blive forsøgt afviklet lørdag den 18.januar og forsøgt
afviklet på samme måde som 2012 med frokost og auktion og en præmie uddeling hvor vinderne
kommer op og bliver hyldet på en god og en ordentlig måde.
Auktion i forbindelse med udstillingen: Da Benny Jørgensen 033 har meddelt at han ønsker at afvikle alle hans duer efter sæsonen og at han er interesseret i at sælge dem i sektions regi, blev det
besluttet at vi arbejder på at lave en aftale med Benny.
Eventuelt:
Jørn Boklund var blevet kontaktet af Soldaternes flagdag som afholdes i september. Det var en forespørgsel på om vi kunne festlig gøre dagen med due slip på Christiansborg Slotsplads. Det blev
besluttet at Jørn går i dialog med de ansvarlige og hvis det kan arrangeres fornuftigt så deltager vi
gerne. Bestyrelsen orienteres senere om sagen.

Søren Larsen
Sekretær

