Sektion 11
Den 19. marts 2014

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn”
Mødet afholdt torsdag den 13.marts 2014 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler.
Alle bestyrelsesmedlemmer var fremmødte undtagen Dennis Madsen som havde meldt afbud.
Derudover var der afbud fra bestyrelsessuppleanten.
Dagsorden:

Punkt 1

Protokol

Punkt 2

Konstituering.

Punkt 3

Transport og opsamling 2014

Punkt 4

Reglement 2014
Gebyrer / Klassespil / Konkurrencer m.m. / Indberetning.

Punkt 5

Udstilling Januar 2015

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, hjemmeside og resultater: Lars B. Jensen.
Udstilling og auktion: Dennis Madsen - Jonas Madsen – Muhammed Z.
Løslader: Jørn Boklund

Konstitueringen og de enkeltes nærmere ansvar og arbejdsopgaver lægges på vores hjemmeside.

Transport og opsamling: Der lejes bil hos AVIS i Rødovre som Kim Hansen hver gang henter og
leverer tilbage igen. Kim havde lavet et budget hvor alle udgifter til flyvningerne inklusiv leje af bil
og med budgetteret due antal som sidste år betyder at prisen på 10 kroner pr. due kan holdes. De
frivillige chauffører er også fundet nemlig Dennis Madsen: Løgumkloster / Benny Jørgensen: Jønkøping / Kim Hansen: Jønkøping samt Mogens Hald med ledsager til Padborg.
Opsamlingsplan 2014: Vil blive lidt anderledes da vi bruger udlejnings vogn til opsamling på Nord,
og Kim henter desuden Køge duerne. Den samlede opsamlings plan med tider bliver sendt ud sammen med reglement.
Reglement 2014:

Reglementet 2014 blev gennemgået og tilrettet.
Gebyrerne blev fastsat uændrede med baggrund i Kim Hansens budget.
Klassespil blev fastsat uændret.

Øvrige konkurrencer: Match-race samt og ungekonkurrence fortsætter. Derudover vil der også i år
blive en sponsor flyvning med korn fra RUDLOFF på de udstillede duer årgang 13. Par flyvning fra
Rødby udgår. Alt bliver nærmere beskrevet i reglementet.
Løsladelser vil være på DDB`S samt sektionens hjemmeside samt udsendes via SMS til dem som er
tilmeldt denne ordning.
Indberetninger som i 2013.
Udstilling 2015:Udstilling i januar 2015 vil blive forsøgt afviklet på samme måde som 2014 med
frokost og auktion og en præmie uddeling hvor vinderne kommer op og bliver hyldet på en god og
en ordentlig måde. Udstillings udvalget skal koordinere datoen med Olympiaden så der undgås dato
sammenfald. Auktion i forbindelse med udstillingen: Udstillings udvalg og Jonas Madsen skal beslutte sig og lave endelige aftaler inden maj. Der satses på duer fra Danske Top slag.
Mikrofon skal skaffes til udstillingen.
Det skal forsøges at etablere fotografering af duer ved udstillingen.

Søren Larsen
Sekretær

