
Sektion 11        

Den 21. februar 2021  

 

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt onsdag den 17.februar 2021 klokken 19:00  

Mødet blev afviklet online via Teams grundet corona situationen. 

Lars Nielsen havde meldt afbud. 

Øvrige medlemmer samt suppleant deltog i mødet.  

 

Dagsorden: 

Punkt 1 Protokol 

Protokollen blev godkendt og den forefindes tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Punkt 2 Aflysning af generalforsamling, og vejen fremover i 2021. 

Der var enighed om, at det ikke er en mulighed at afholde generalforsamlingen online og heller ej 

foretage diverse afstemninger online. 

Det blev derfor besluttet, at nuværende valgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter et år mere, og at 

suppleanten erstatter Lars Nielsen som har valgt at udtræde. 

Det blev samtidig besluttet, at bestyrelsen i år således vedtager flyveplan samt mesterskaber med 

mere til den kommende sæson 2021.    

Regnskabet er ikke revideret endnu på grund af Corona, så det sendes ud til klubberne når det en-

gang er klar. Regnskabet ser dog fint ud med et mindre overskud på trods af minus renter i banken. 

For at undgå minus renter på indestående planlægges det, at flytte vores sektions midler til ny bank 

nemlig Arbejdernes Landsbank som ikke opererer med minus renter for klubber. 

De kræver til gengæld lovændringer vedrørende vores tegnings regler. 

Kim kontakter ABL og hører nærmere om hvad de kræver i forhold til lovændring, nu hvor vi ikke 

kan mødes fysisk. 

Hvis de kræver egentlig generalforsamling, så kan det blive nødvendigt at vente med bank skifte til 

næste år uanset udgifterne til minus renter. 

 

Punkt 3 Sektions Flyveplan 2021. 

Boklund havde udarbejdet et oplæg til diskussion, og han havde endvidere kontaktet sektion 12  

Så deres flyveplan kunne være en del af oplægget. 

Bestyrelsen besluttede at afvikle 6 Rødby med fælles slip klub 3 og klub 10, og derudover var der 

enighed om at vi samarbejder med sektion 12 og er med på deres vogn 2 gange i sæsonen. 

En Värnamo i uge 21 samt en Padborg i uge 24. 

Sektionsflyveplanen udsendes til klubberne umiddelbart efter bestyrelsesmødet sammen med et 

brev om situationen.     

 

 



Punkt 4 Transport og opsamling 2021.    

Kim Hansen justerer opsamlingsplanen til, så den er klar sammen med reglement. 

Umiddelbart samme fremgangsmåde som i 2020 hvor Tårnby kommer til Brøndby med deres og 

Rødovres duer. Klub 10 vognmanden tager Lyngby og Søborg og VIDO-duerne med til Brøndby. 

Kim Hansen henter Køges duer. 

 

Punkt 5 Reglement 2021 

Reglement udarbejdes i løbet af marts måned når opsamling og bank og bankkonto med mere er på 

plads. 

Det blev på mødet besluttet hvilke flyvninger som skal gælde til mesterskaberne i sektionen i 2021.   

KBH-mesterskab gamle duer samt KBH-mesterskab unger samt KBH-mesterskab juniorer. 

Mesterskaberne vil fremgå af reglementet. 

 

Klassespil vil være det samme og ungekonkurrencen vil også fortsætte i 2021.    

 

Punkt.6  Udstilling 2022 

Det blev besluttet at Dennis booker skolen i Søborg til en lørdag i januar måned 2022.   

Hvor vi så forhåbentlig kan afholde generalforsamling og udstilling og auktion med mere. 

 

Punkt 7 Eventuelt. 

 

Jørn Boklund orienterede om nye EU-regler for transport af æg og dyr. 

Regler som med første oplæg til ordlyd vil betyde, at vi ikke mere i praksis kan flyve med duer ud 

over grænserne. 

Beslutningen er nu heldigvis udsat til efteråret og så kan Ddb sammen med andre lande som Tysk-

land og Holland og Belgien komme på banen og få indflydelse på reglerne, så der kan dispenseres 

for brevduerne. 

Det bliver mere vigtigt end nogensinde før at vores organisation er med i det internationale samar-

bejde, så vi får indflydelse på fremtidige nye regler i EU som eksempelvis om transport og ikke 

mindst dyrevelfærd som er oppe i tiden mange steder ikke mindst i Tyskland.   

 

 

 

 

 Søren Larsen 

 


