
Sektion 11        

Den 19. oktober 2016  

 

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet blev afholdt tirsdag den 18.oktober 2016 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

4 bestyrelsesmedlemmer var fremmødte. 

Afbud fra Jonas Madsen og Muhammed Zuferov. 

 

Dagsorden: 

Punkt 1 Protokol 

Punkt 2 Evaluering af sæson 2016.                                                                         

Sektionsflyvninger / Transport / Opsamling / Økonomi / Løsladelse. 

De danske Brevdueforeninger.                                                                                                        

Flyvningerne  /  løsladelse / Mesterskaber 

Punkt 3 Udstilling 2017 

Lokaler / information / auktion. 

1-Protokollen godkendt og den forefindes altid ajour ført i sekretærens mappe samt på sek-

tionens hjemmeside. 

2. Evaluering af sæson 2016 Sektion 11.                                                                          

Transport og opsamling var afviklet som planlagt og slippene med egen bil og egne chauffø-

rer var gået som forventet. Der havde dog i Padborg været problemer med bilen. 

Dette havde bil udlejeren beklaget og godtgjort økonomisk. 

Grundet vejrliget havde det været nødvendigt at aflyse slippet fra Hyltena.                    

 

Økonomien 2016 kommer ud med overskud hvilket skyldes udstilling og auktionen.            

Flyvningerne bærer dog sig selv i år hvilket skyldes det aflyste løb fra Sverige samt godtgø-

relsen fra vognmanden.    

Løsladelserne havde alle været vellykkede, dog med noget uventet regn på Padborg turen 

men hjemkomsterne var fornuftige.   

Flyveplan 2017 Der var enighed om at sektionens flyvninger 2017 først endelig planlægges 

på næste møde, men det tilstræbes at have samme antal flyvninger som i 2016. Den første 

Sveriges flyvning forsøges afviklet sammen med sektion 12 og med kortere afstand end Bo-

rås. Den anden Sveriges flyvning foreslås afviklet fra Jylland i stedet. Fælles Rødbyerne øn-

sket også gennemført i 2017. 

 



 

 

De Danske Brevdueforeninger sæson 2016 

Den afviklede sæson samt regionsmødet blev gennemgået. Der var tilfredshed med at ho-

vedbestyrelsen havde lyttet til regionsmødet og ændret i oplægget til flyveplanen. Dog vir-

ker det besynderligt at Altona unger uden nogen diskussion eller ønske fra medlemmerne nu 

er ændret til Hannover hvilket så nu kun kan ændres i Brædstrup. 

Udstilling 2017. 

Udstillingen bliver afholdt tidligere end normalt nemlig lørdag den 7. januar 2017 på Mørk-

høj skole, samtidig med at vi som vanlig afholder vores årlige generalforsamling. 

Udstillingen afholdes på samme vis som de seneste år.  

Auktionen afholdes i år over ca. 30 duer fra 2 stærke slag, et Dansk og et Udenlandsk.   

Der er på nuværende tidspunkt styr på lokaler og dommere og præmierne. 

Alt vedrørende udstillingen samt auktionen bliver lagt på sektionens hjemmeside samt sat i 

due bladet i slutningen af november. 

Der afholdes sektions bestyrelses møde i november hvor alt til udstillingen samt til general-

forsamlingen besluttes og planlægges. 

Dagsorden til generalforsamling skal udsendes senest den 1. december. 

 

Eventuelt: 

 

Både Jonas Madsen samt Muhammed Zuferov har meddelt at de ikke ønsker genvalg til sek-

tionsbestyrelsen. 

Så der skal findes 2 nye personer til bestyrelsen inden der udsendes dagsorden til generalfor-

samling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Søren Larsen 

 


