
Sektion 11        

Den 25.november 2013  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet afholdt torsdag den 21.november 2013 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 2014. 

- Dagsorden 

- Regnskab 

- Valg 

 - Kapflyvningsplan. 

- Mesterskaber  

Punkt 4 Sektionsklubbens hjemmeside 

Etiske regler.                             

Hvad kan sættes på hjemme-

siden? - Hvem kan få noget 

på hjemmesiden? – Opdate-

ring af siden m.m.                                                           

Punkt 5 Eventuelt. 

 

 

 

1. Protokol: Protokollen godkendt. Alle referater lægges fortsat ud på hjemmesiden.  

 



2. Status på udstilling og auktion:  

Arrangement og proportioner vil være det samme som sidste år. Proportioner, tilmeldinger og andet 

vedrørende udstillingen vil fremgå i førstkommende due blad. Dommere: Er bestilt i sektion 12.                                                                                                                            

Udstillingsbure: Brøndby, VIDO, Rødovre leverer. Arbejdsopgaver: Pap, afdækningspapir, point-

kort: Kim Hansen. Kornpræmier samt Holdpræmier: Dennis Madsen. Opsætning fredag kl:16: Alle.                                                                                           

Udstillings katalog: Dennis Madsen.          

Præmierosetter udstilling: Lars B. Jensen.                                                                                                            

Diplomer(sektionsflyvninger og mesterskaber): Kim Hansen.                                                        

Frokost indkøb samt øl og vand: Dennis Madsen.                                                                                

Morgenmad og kaffe indkøb: Bo Sørensen. Øvrig hjælp: Lars Lentz kontaktes for levering af kaf-

femaskiner og for generelt at hjælpe ved arrangementet.  Lotteri: Jonas Madsen (Der skal laves kort 

på vundne unger til både giver og vinder). Auktion og auktionskatalog: Der er lavet aftale med Ko-

en Crucke i Belgien for levering af 30 duer til auktionen. Jørn og Jonas henter duerne og katalog 

laves af Peter Knudsen. Præmie overrækkelse: Kim Hansen og Jørn Boklund.(Jørn sikrer sig mulig-

heden for mikrofon).   

 Specifik arbejdsopgavefordeling udsendes af Dennis til alle i bestyrelsen.  

3. Generalforsamling 2014:      

Generalforsamlingsdagsorden blev gennemgået. Søren sender ud til foreningerne snarest med sidste 

frist for indsendelse af forslag også til flyveplanen den 5. januar 2014. Regnskab skal revideres og 

det forventes udsendt i januar. Der forventes et underskud på ca. 6000 kr. Valg til bestyrelsen: Kim 

Hansen, Niels Anker, Dennis Madsen og Lars B. Jensen er på valg. Lars B Jensen ønsker ikke gen-

valg. Øvrige modtager genvalg. Det blev besluttet at udsende forslag til lovændring således, at der 

kun skal vælges 6 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelses suppleant: Bo Sørensen ønsker ikke 

genvalg og en ny suppleant skal findes. Lars B. Jensen gav dog tilsagn om at fortsætte som resultat-

beregner og hjemmeside bestyrer uanset, at han udtræder af bestyrelsen. Valg af Løslader: Dennis 

Madsen ønsker ikke genvalg. Jørn vil inden generalforsamlingen forsøge at finde en anden til denne 

vigtige post. Valg af 2 revisorer: Per Christophersen og Gunnar Fogtmann forventes at fortsætte. 

Fastsættelse af kontingent 2014: Uændret. 

Kapflyvningsplan 2014: Da sektion 12 ikke mere ønsker at samkøre med sektion 11, er det ikke 

mere økonomisk forsvarligt at fortsætte med vognmand og samme antal flyvninger, når man tager i 

betragtning hvor få duer der sendes på de enkelte flyvninger. Der foreslås derfor kun 4 sektions-

flyvninger med gamle duer og en med unger. 2 fra Jønkøping og en fra Løgumkloster og en fra 

Padborg(unger og gamle duer). Derudover foreslås det at klub 10 og klub 3 slipper samlet 2 gange i 

Rødby. Disse 2 flyvninger vil så ud over de 2 klubbers resultater også blive opgjort som sektionsre-

sultater. De 2 Rødby skal koste en krone mere end normal klub gebyr da denne ene krone sendes 

videre til sektionen. Dette kræver dog at klub 10 og klub 3 forpligter sig til at flyve fra Rødby de 2 

pågældende dage. Flyvninger og datoer samt andet i forbindelse med forslag til flyveplan vil fremgå 

af generalforsamlings indkaldelse. For at få økonomien til at hænge sammen er det planen, at der 



lejes en stor bil (til lille kørekort) og, at der de 4 gange findes frivillige chauffører i vores medlems-

kreds. 

 

Mesterskaber: Sektionsmesterskab gamle duer: Alle sektionsflyvninger + 2 fælles Rødby + 

Skøvde-Emmen-Bremen-Henstedt. Sektionsmesterskab unger: Padborg + Rødby fælles + 

Henstedt.  Sektions Junior mesterskab: Alle sektionsflyvninger med gamle duer + 2 fælles Rødby.   

    

 4. Sektionens hjemmeside: 

Sektionsbestyrelsen gennemgik forskellige problematikker med hensyn til brug af hjemmesiden og 

besluttede følgende retningslinjer: Ud over resultater og mesterskaber for sektion 11 og klub 10 og 

klub 3 kan siden bruges af alle som måtte ønske det, blot formålet er til og omhandlende brevduer. 

Også henvisning til ONE LOFT RACE, kornprodukter m.m. er ok. Vedrørende reklamering for salg 

af duer ved auktioner vil dette dog kun være muligt for medlemmer af sektion 11. 

Sektionsbestyrelsen som er ansvarlig for hjemmesiden skal dog hele tiden sikre sig at etikken på 

siden er i orden. Og at ingen medlemmer handler imod fællesskabet og samtidig bruger siden. Hvis 

hjemmesidebestyreren kommer i tvivl om noget kan sættes på siden da kontaktes sektionsbestyrel-

sen først. 

Når emner er uaktuelle fjernes de igen. 

Resultater og mesterskaber og andet fra en given sæson gemmes i historik når ny aktuel sæson på-

begyndes. 

5. Eventuelt 

Jørn takkede Lars og Bo for deres indsats i sektionsbestyrelsen og en speciel tak til Lars som stadig 

vil resultatberegne og bestyre hjemmesiden, hvilket bestyrelsen er ham taknemmelig for. 

                        

Næste bestyrelses møde lørdag den 25.januar 2014 klokken 09:30 

Inden da holder udstillingsudvalget snor i udstillingen og tager hvis det er nødvendigt kontakt til 

øvrige i bestyrelsen. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Larsen 


