Sektionsklub 12 – Brevduer i Nordsjælland
Referat af bestyrelsesmøde d. 22. april 2021 med følgende dagsorden.
Tilstedet: Mads Kaplan, Jesper Dresler, Søren Jakobsen, Peter Godtfredsen og
Jens Holm Fife.
Formanden bød de nye medlemmer velkommen, Søren som blev valgt ind i stedet
for Niels Larsen på den ordinære generalforsamling og Peter som er trådt ind i
stedet for Preben Overgaard som har valgt at trække sig fra både bestyrelsespost
og løslader gerningen. Tak til både Niels og Preben for vel udført arbejde.

Konstituering.
Efter en kort drøftelse var der enighed om at vælge Jesper Dresler til ny
næstformand.
Orientering fra formanden.
Formanden kunne oplyse, at sektion 11, deltager på flyvningerne fra både
Varnamo og Padborg på samme vilkår som tidligere år.
Drøftelse af sektion 12´s generalforsamling.
Der enighed om at indskærpe, at vi holder den gode tone på fremtidige
generalforsamlinger. Sveriges flyvninger og bestyrelsens mange ændringer til
flyveplan kunne ifølge Peter G. være en af årsagerne til den manglende gode tone.
Problematikken vedr. stemmeret og dirigent blev drøftet, og der er enighed i
bestyrelsen, at en dirigent udmærket kan stemme, vi bør dog undgå at problemet
opstår fremadrettet.
Drøftelse af flyveplans afstemning.
Vi drøftede muligheden for at vedtage en flyveplan gældende for to år i lighed med
DdB, og hvordan det praktisk skulle lade sig gøre.
Formanden udarbejder forslag inden næste møde.
Økonomi – Budget for kommende sæson.
Kassereren kunne oplyse at Danske bank var efter flere forhandlinger valgt til ny
bank, og håbet var at det kunne nås inden flyvestart.
Dernæst fremlagde Mads budget for den kommende sæson. Budgettet er
konservativt, vi regner med et fald i dueantallet på omkring 10 pct. I forhold til
sidste år, til trods for det forventet fald i duer, regner vi stadigvæk med et
overskud på omkring 14.000, - kr.
Bestyrelsen valgte ligeledes fra og med i år, ikke at betale sikkerhed plomber for
de foreninger der måtte benytte sig af dem, da holdningen er at den udgift må den
enkelte forening selv stå for.
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Transport - opsamlingsplan
Planen er udarbejdet og vi kører efter samme koncept som tidligere år.
Vi drøftede et par muligheder vedr. alternativ afhentning i 098, men det aftales
direkte med foreningen, men afhentningen kommer til at se således ud, med start
kl. 17:20 i Dan222 – Sjælsø, Kl. 18:00 - 004 – Kronborg, Kl. 18:45 - 087 –
Helsinge, Kl. 19:30 - 062 - Grib / 192 Hillerød, Kl. 20:15 - 098 – Isefjord, kl.
21:00 - 222 – Sjælsø om morgenen - 148 - Hedehusene.
Kasper Henriksen udarbejder endelig plan inden 8. maj så Jesper Dresler som
løslader og formanden ved hvem der kører.
Gennemgang af sæsonmeddelelse – Præmieliste.
Blev gennemgået og enkelte af formandens fjumre fejl rettet, listen vil blive
udsendt så snart der er klarhed over vores bank skifte.
Støtte auktion ved 062 Grib.
Bestyrelsen håber at Corona ikke vil lægge en dæmper på en sådan auktion, som
vi håber vil kunne gennemføres til næste år. Formanden tager kontakt til Henrik
Lund.
Datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder, formandsmøder forår og efterår,
generalforsamling og evt. udstilling.
Formandsmøde, det blev aftalt at Formanden indkalder til mødet, så betids at en
evt. drøftelse vedr. ny flyveplan for DdB kan blive drøftet.
DdB har ikke udmeldt en dato for afholdelse af evt. regionsmøder som efter
lovende skal være afholdt inden udgangen af august måned.
Bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 21. oktober 2021.
Generalforsamling blev aftalt til 23. november 2021 i Hillerød.
Eventuelt.
Intet at bemærke.
Referent
Jens Holm Fife.

