
Sektion 11        

Den 26. august 2018  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt tirsdag den 14.august 2018 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

5 bestyrelses medlemmer samt suppleanten var til stede.  

Der var afbud fra Dennis Madsen. 

 

Dagsorden: 

Punkt 1 Protokol 

Protokollen blev godkendt og den forefindes altid tilgængelig på hjemmesiden. 

Punkt 2 Drøftelses af Ddb udkast til flyveplan 2019-2020 

Der er i bestyrelsen lige som i medlemsskaren delte meninger om vi fortsat skal flyve fra Sverige. 

Det er vurderingen at der stadig er et lille flertal i Øst for at flyve fra Sverige, men det får vi bedre 

belyst på regionsmødet onsdag og søndag i Hedehusene. Dog var der enighed i bestyrelsen om at 

der i første udkast til flyveplan i så fald er for få Sveriges flyvninger. Der skal være Sverige som i 

nuværende flyveplan ellers er syd plan at foretrække. Der var derudover enighed om at der skal 

startes kortere op sydfra med Henstedt i stedet for Soltau. Det foreslås også at der startes op en uge 

senere men stadig sluttes i samme uge således at der udgår en Ddb weekend. 

Lands lang flyvninger med både eftermiddag og morgen slip virker i overkanten sportsligt set i lyset 

af hvor få duer der sendes. Flyvningerne bør altid hvile i sig selv økonomisk da det kun er en lille 

skare af medlemmer i ddb som deltager. 

Endelig var der enighed om at Hannover unger skal ændres til Altona unger. 

Jørn Boklund fremfører vores synspunkter på regions mødet onsdag. 

 

Punkt. 3 Eventuelt  

Jørn Boklund gennemgik Peter Andersen fra Jylland som også er beskrevet på ddb hjemmesiden. 

Gruppen af medlemmer i Jylland som afslørede ham ønsker nu et ekstraordinært repræsentantskabs 

møde her i efteråret for at få udskiftet landsformanden samt andre fra bestyrelsen da de mener at de 

har et medansvar, hvad bestyrelsen selvfølgelig har men det helt afgørende er om der er dækket 

over nogen og om der er blevet gjort nok for at afsløre Peter Andersen. 

Vi bliver formentlig noget klogere på sagen efter mødet onsdag hvor de 2 hovedbestyrelses med-

lemmer i øst også deltager, samt på mødet i Hedehusende søndag hvor landsformanden kommer. 

 

Vurderingen lige nu herfra er at det er klogest ikke at foretage noget forhastet men at vente til det 

ordinære repræsentantskabs møde i februar Så vi også kender de nye kandidater som måtte stille op 

til hovedbestyrelsen og hvad de står for. 

 

 Søren Larsen 


