
Sektion 11        

Den 15.september 2013  

 

Beslutnings referat af bestyrelses møde i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 

Mødet afholdt torsdag den 12.september 2013 klokken 19:00 i Brøndbys foreningslokaler. 

Alle bestyrelsesmedlemmer var fremmødte undtagen Dennis Madsen som var forhindret i at delta-

ge. Der var afbud fra bestyrelsessuppleanten. 

 

Dagsorden: 

 

Punkt 1 Protokol 

Punkt 2 Evaluering af sæson 2013 

Punkt 3 Fremtidige transport muligheder 

Punkt 4 Udstilling januar 2014 

Punkt 5 Eventuelt 

 

1. Protokol: Protokol blev godkendt. 

 

2. Evaluering af sæson 2013: Sektions flyvninger / Transport / Opsamling / Økonomi / Løsladelser 

/ DDB: Flyveplan / Løsladelser / Opsamling / m.m. 

Formanden indledte med at orientere bestyrelsen om en verserende sag i 071 Rødovre hvor kontrol-

komiteen i sæsonen har konstateret, at et medlem efter alt sandsynlighed har svindlet med sine re-

sultater. Kontrolkomiteen inddrog sektionsformanden midt på sæsonen og sagen er nu sendt videre 

til De danske Brevdue foreningers ordensudvalg. Medlemmet har haft mulighed for at forklare sig, 

men ikke ønsket dette over for kontrolkomiteen og han får nu chancen at forklare sig over for De 

Danske brevdueforeninger inden en sandsynlig eksklusion vil finde sted. Indtil dette er sket vil re-

sultaterne være foreløbige og hvis eksklusion finder sted da vil medlemmet blive taget ud af resulta-

terne og mesterskaberne. 

Sektionsflyvningerne er forløbet tilfredsstillende med det meget ustadige vejr taget i betragtning, 

men det noget lavere antal duer betyder desværre et underskud. Kassereren vurderer et underskud 

på ca. 18.000 kr. men med øvrige indtægter da forventes underskuddet kun at blive på ca.7000 kr. 

Opsamlingen er forløbet uden problemer, men det blev påpeget at det er forholdsmæssigt dyrt at 

hente duerne i Køge så dette skal muligvis ændres fremadrettet så de selv leverer i Brøndby. Løsla-

delserne er håndteret meget fint af vores løslader Dennis og nemt er det ikke under disse vanskelige 

vejr forhold, men alle flyvninger blev afviklet fornuftigt. 



De danske brevdueforeningers flyvninger er også afviklet tilfredsstillende, men også her med et 

færre antal duer end forventet, men de foretagne besparelsestiltag gør at et underskud meget sand-

synlig undgås. 

Formanden understregede at flyveplanen er vedtaget for 2 år så den samme plan skal også afvikles i 

2014, men hovedbestyrelsen kan selvfølgelig ændre i planen midt i en sæson hvis det viser sig tvin-

gende nødvendigt. Hvilket de også måtte i år med aflysning / fredags slip og afkortninger af statio-

ner. 

3. Fremtidige transportmuligheder. Sveriges flyvningerne giver underskud og der er så få duer at 

de kan være på en lille bil, hvis vi selv kan finde chauffør og medhjælper. Jørn tager kontakt med 

sektion 12 formand og tager en snak om med ham om hvordan sektion 12 ser fremtiden med fælles 

kørsel og opsamling og Sveriges flyvninger. 

Vedrørende vores 100 kilometerflyvninger i sektionen så tyder alt på at klub 10 og klub 3 ønsker at 

fortsætte på samme måde i 2014 som i 13. Men en dag bliver det uden tvivl aktuelt at vi alle slår os 

sammen og afvikler disse flyvninger på en mere hensigtsmæssig måde hvis antal medlemmer og 

antal duer stadig år for år bliver færre. 

 

4. Udstilling / Lokaler / Auktion / information 

 

Udstilling afholdes lørdag den 25. januar 2014 på Mørkhøj skole. Lokalerne er bestilt. På bestyrel-

sesmødet i november besluttes det endelige program for dagen. Efter at Benny og Poul i Køge har 

meddelt at de alligevel ikke vil sælge deres duer ved sektionsudstillingen, har vi lige nu ikke aukti-

onen på plads men Jørn Boklund og Jonas Madsen arbejder på sagen og det forventes at der indgås 

aftale med et Belgisk eller et Hollands top slag om levering af duer. 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Larsen 

Sekretær 


