
Sektion 11        

Den 24.november 2018  

 

 

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt torsdag den 22.november 2018 klokken 19:00 i Brøndbys for-

eningslokaler. 

Alle 6 bestyrelses medlemmer samt suppleanten var til stede.  

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Protokol 

Protokollen blev godkendt og er tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Punkt 2 Status på udstilling og auktion. 

Enighed om at udstilling lørdag den 12. januar 2019 arrangeres på samme måde som i 

2018.  

Status og tidsplan til udstillingen blev gennemgået og arbejdsopgaverne blev fordelt. 

Dommere (fra Nordsjælland): Dennis Madsen. 

Katalog: Dennis Madsen 

Det blev besluttet at ændre i holdkonkurrencen for han og hun unger således at den 

afgøres blandt de højeste bedømte 5 duer fra hver forening på dagen uden forud an-

meldelse.  

Bure og pointkort: Kim Hansen (242 + 071 + 116 stiller med bure) 

Lotteri på unger 2019: Carl Erik 

Holdpræmier: Søren Larsen 

Auktion: Sten Jensen. Der bliver auktion over ca. 20 unger 2018 fra Sjællandske 

topslag. 

Frokost: Dennis Madsen 

Morgenmad: Carl Erik og Jørn Boklund. 

Opsætning fredag aften og nedtagning lørdag: Alle i bestyrelsen. 

Præmier: Korn fra Rudloff via Kasper Sørensen eller Matador via Ulrik Lejre. 

Der indhentes tilbud fra dem begge. 



 

 

Punkt 3 Generalforsamling januar 2019.  

Dagsorden og mandat fordeling blev gennemgået og Søren sender indkaldelse ud 

umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 

Regnskab udsendes senere men inden den 12. januar. 

Flyveplan forslag blev debatteret og der var enighed om at fortsætte med fælles slip i 

Rødby i samme omfang som nu, samt koble os på sektion 12`s vogn til Värnamo og 

Padborg i starten af sæsonen samt selv køre et juli slip fra Padborg med unger og 

gamle. 

Bestyrelsens flyveplan forslag tager udgangs punkt i det forslag som Ddb har udsendt 

samt den plan som sektion 12 har foreslået så ændres der her kan det blive nødvendig 

med en justering. 

Mesterskaberne blev fastsat og både flyveplan forslag og mesterskabs forslag udsen-

des til foreningerne sammen med dagsorden. 

 

 

Punkt 4         Eventuelt  

 

 

Der ar enighed om at bakke op om afholdelsen af et region øst formands møde inden 

Brædstrup mødet, når endelig dagsorden og stillede forslag kendes således at de for-

skellige forslag og mulige konsekvenser heraf kan debatteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Søren Larsen 


