
Sektion 11 

Den 31.marts 2011  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet afholdt tirsdag den 29.marts 2011 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

 

Dagsorden: 

Punkt 1 Protokol 

Punkt 2 Transport og opsamlingsplan herunder trailerproblematikken 

Punkt 3 Reglement 2011 

 Gebyrer 

 Klassespil 

 Konkurrencer m.m. 

 Indberetning – fore løbe lige resultater 

 

Punkt 4 Udstilling 2012 

Punkt 5 Eventuelt. 

Protokol: Protokol er uden held forsøgt fremskaffet fra Bent Henriksen. Det blev besluttet at 

protokollen fremad rettet vil bestå af et ringbind med referaterne fra 

generalforsamlinger underskrevet at alle bestyrelsesmedlemmer. 

Transport/opsamling: Der var  indhentet 3 tilbud fra 3 vognmænd 

 Per Westergarrd 

 AG Transport   

 Johannes Rasmussen 

 Tilbudene var på mange måder rimeligt i samme niveau.  

 Følgende blev  besluttet : 

 Jørn Boklund kontakter Johannes Rasmussen og forsøger at få ham til at  køre 

Løgumkloster til samme pris som han tilbyder at køre Jønkøping til. 

 Hvis dette lykkes så vælger vi ham ellers vil valget falde på AG Transport. 

 Efter en længere diskussion om køb af Trailer eller køb af container til opbevaring 

af kurve mellem flyvningerne blev det besluttet at vi køber en ny stor 40 fod 

container og sætter den ved Brøndbys klubhus hvor vi så også placerer vores 

opsamlingssted. 

 Jørn inhenter tilbud på container og Niels udarbejder opsamlingsplanen når dette 

er muligt og denne udsendes inden sæson start.                              



 Reglement Reglementet for 2011 blev gennemgået punkt for punkt og skrevet således at der 

var enighed om ordlyden. 

 Herunder blev følgende besluttet: 

 Gebyrer: 10 kr. Pr.due. 

 Klassespil: Uændret. 

 Præmier: Uændret dog tildeles det nye KbH Ungemesterskab samme præmiering 

som juniormesterskabet. 

 Konkurrencer: Der bliver CUP turnering på krydset due og med ugentlig 

lodtrækning i lig med sidste år.Tilmelding midt i maj med start i uge 22. 

 Der bliver par - konkurrence på Rødby gamle og Rødby unger i uge 31 efter 

samme regler som på sidste års stjerne flyvning.  

 Indberetning på sektionsflyvninger sker efter samme retningslinjer som ved DdB. 

Udstilling 2012 Hvad skal der til for at flere vil deltage i udstillingen og kan præmieoverrækkelsen 

gøres bedre. 

 Flere ideer kom på bordet og udstillings udvalget kommer med oplæg på næste 

møde. Sektionsudstillng forsøges afviklet lørdag den 21 januar. 

Eventuelt: Ordinær generalforsamling bør vi, hvis der ikke er flyveplan på dagsordenen i 

Brædstrup, afholde om formiddagen samme dag som vi holder udstilling. 

 Vi bør så vidt muligt fremover afholde større møder i lokaler som ikke koster os 

noget at leje. 

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

 

Torsdag den 18. august klokken 19 i Brøndby: 

Sæsonen revideres m.m. 

 

Tirsdag den 22. november klokken 19 i Brøndby. 

Udstilling og Auktion fastsættes. 

 

 

Søren Larsen 

Sekretær 


