Sektion 11
Den 21.august 2011
Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn”
Mødet afholdt torsdag den 18.august 2011 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler.
Dagsorden:
Punkt 1

Protokol

Punkt 2

Evaluering af sæson 2011:

Punkt 3

-

Sektionsflyvninger:
Transport og opsamling
Økonomi
Løsladelse

-

DDB:
Kap flyvnings plan
Løsladelse
Opsamling
Informatik

Udstilling.
-

Punkt 4

Regions møde

Punkt 5

Eventuelt.

Protokol:

Protokol underskrevet og godkendt.

Lokaler
Auktion

Evaluering:
Sektions klub:
Kim og Niels Anker redegjorde for transport og opsamling som var forløbet uden de store problemer.
Da det havde vist sig umuligt at få placeret en container ved Brøndbys klubhus var det endt med, at Brøndby
ved oprydning og omrokeringer i klubhuset havde fundet plads til opbevaring af kurvene der.
Dette fungerede under de givne omstændigheder godt.

Kim redegjorde for økonomien hvor det ser ud til at regnskabet for 2011 kan gå op uden underskud.
2 flyvninger uden sektion 12 har kostet dyrt men andre ikke afholdte udgifter som bl.a. køb af container gør
at regnskabet ser fornuftig ud.
Formanden udtrykte sin tak til 0242 Brøndby for at stille lokaler til rådighed for kontrolstedet.
Dennis redegjorde for løsladelserne som grundet den regnfulde sommer havde givet visse udfordringer med
aflysninger og flytninger. Der var rundt om bordet enighed om at der hele sæsonen var truffet korrekte beslutninger ud fra givne forudsætninger.
DDB:
Flyveplan: Grundet fredags slippene i år må vi forvente at der igen kommer pres på for at mellemdistancerne
indleveres fredag aften. Vi skal under alle omstændigheder i sektions klub være forberedt på at kunne håndtere eventuelle tidligere eller senere indleveringer og slip hvis DDB fremadrettet ændrer praksis her.
Noget tyder på at der blandt medlemmerne er et ønske om at Sverige helt udgår fra sæson 2013.
Også den manglende udskydelses ret på visse mesterskaber er problematisk da medlemmer helt stopper, hvis
der opnås blot en enkelt flyvning med dårlige resultater.
Opsamling i Rødovre var gået uden problemer.
Løsladelsen i DDB har i flere tilfælde været under megen kritik, da duerne ikke bør slippes under vejrforhold
som bl.a. i uge 29 og i uge 32. Hvis ikke duerne kan slippes lørdag eller en af førstkommende dage, og flytning til anden station heller ikke er mulig så må de køres hjem.
Der var enighed om at informatikken på De Danske brevdueforeningers hjemmeside kan forbedres, og at
information om eksempelvis fredags slip bør suppleres med SMS beskeder til nøglepersoner.

Udstilling.
Lokaler på Mørkhøj skole er reserveret fra fredag eftermiddag den 20.januar til og med lørdag den21 januar
2012. Der var enighed om at både udstilling og præmie overrækkelse bør have et løft.
Der blev udpeget et udstillings udvalg med Lars Lentz Nielsen(formand) samt Dennis Madsen og Jonas
Madsen.
Udvalget skal på næste bestyrelses møde fremlægge et skriftligt oplæg til udstillings arrangement med:
Klasser – priser – bespisning - præmier m.m.
Auktion vil blive over 30 duer årgang 2011 fra det Hollandske top slag, Jan og Karen de Haan, Honselerdijk.
Aftalen er kommet i stand via Jørn Boklund.

Regions møde:
Der er fremsat ønske fra sektion 22 om et samlet regions møde hvor der kan drøftes forskellige problematikker som fælles udstilling, løsladelser samt flyveplan. Flyveplan i så fald på et mere overordnet plan idet ingen foreninger mere kan bindes op på en fælles holdning hertil.
Der var enighed om at vi i sektion 11 takker ja til et sådant møde.
Vedrørende fælles møde med sektion 12 om vores fælles slip i sæson 2012, her tager Jørn Boklund kontakt
til formanden for sektion 12. Mødet skal i så fald holdes her i efteråret inden der holdes generalforsamlinger i
de 2 sektions klubber.

Eventuelt:
Dennis forelagde en ide om at de forskellige flyve klubber i sektion 11 forsøger at ramme en fælles Rødby
eksempelvis 2 gange på en sæson så vi derved får 2 sektions flyvninger mere. Gebyr en krone oveni foreningernes normale gebyrer. Denne ekstra krone skal gå til præmiering i sektions regi.
Ideen må vendes på generalforsamlingen for at vejre stemningen.

Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 22. november klokken 19 i Brøndby.
Inden da muligvis regionsmøde og møde med sektion 12.

Søren Larsen
Sekretær

