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1. Konstituering.  

Bestyrelsen valgte den bestående sammensætning af bestyrelsen som 

tidligere: 

Jens Holm Fife- Formand 

Niels Larsen – Næstformand 

Mads Kaplan – Kasserer 

Preben Overgaard - bestyrelsesmedlem, transport ansvarlig 

Jesper Dresler - bestyrelsesmedlem 

2. Orientering fra formanden. 

Formanden kunne oplyse, at der kun havde været positive 

tilbagemeldinger på aflysningen af udstillingen, dog har andre 

bestyrelsesmedlemmer fået enkelte fået tilkendegivet utilfredshed med 

aflysning og gebyr stigninger fra enkelte medlemmer. 

Sektion 11 har givet tilsagn til samkørsel på Varnamo i uge 22, 

ligeledes deltager Køge på flere af vores flyvninger syd fra, på samme 

vilkår som sidste år. 

3. Drøftelse af sektion 12´s generalforsamling. 

Der var enighed om, at der var god tone og stemning på 

generalforsamlingen. 

4. DdB`s repræsentantskabsmøde. 

Et lidt langt møde, blandt pga. den økonomiske situation som DdB er 

bragt i, men dette til trods er der fin opbakning til vores 

hovedbestyrelse. Sektion 12 er så heldige at vi stadig har en 

repræsentant i Hovedbestyrelsen, da Søren Jacobsen blive valgt ind i 

stedet for Niels Larsen som valgte at udtræde efter 12 års virke. 

5. Hjemmesiden. 

Det har desværre vist sig at sektionens domæne navn ”sektion 12” er 

ejet af Erik Markusens arvinger, og de ønsker ikke at have noget med 

sektionen at gøre, og hvis ikke vi kan få arvingerne vil medvirke til at 
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sektion 12 kan få overdraget ejerskabet af domæne navnet, er der 

sandsynligvis kun en mulighed for at lukke hjemmesiden, og 

udarbejde anden hjemmeside, der skal drøftes flere muligheder og 

stafetten er givet til Mads og Per (vores Webmaster). 

6. Økonomi – budget for den kommende sæson. 

Mads kunne oplyse, at enkelte medlemmer efterlyser, hvad formålet 

med sektionens formue er og hvad bestyrelsens har af ønsker, det er 

ingen hemmelighed at vores lastbil ikke vare evigt og der på et 

tidspunkt skal investeres i andet transportmiddel til duerne. 

Sidste år var der flere spørgsmål til sektionens kontingent, og 

bestyrelsen har valgt at opkræve kontingent, når DdBs 

medlemslisterne for andet halvår forligger. 

Vi drøftede budget for den kommende sæson, og har nedjusteret 

dueantallet i forhold til sidste år, og med de på generalforsamlingen 

vedtagne besparelse, håber bestyrelsen på et overskud på omkring 

20.000, -. 

7. Transport – opsamlingsplan. 

Preben oplyste, at lastbilen er gjort klar til syn, den er dog ikke 

indkald endnu, i forbindelse med synet skal der udskiftes manchetter 

på vippeladet og fartbegrænser og apparat til køre/hviletid skal testes. 

I sidste sæson var der udfordringer med en af palleløfterne, men det 

viste sig at den blev lagt ned under kørsel, hvilket den ikke må. 

Opsamling planen ser således ud, start i 04 kl. 18.00, 089 kl. 18:45, 

062/192 kl. 19:30, 098 kl. 20:15, 222 kl. 21:00, 148 afhentes om 

morgenen og de gange hvor Køge er med, afhentes de ligeledes om 

morgenen. 

8. Gennemgang af sæsonmeddelelse - præmieliste.  

Sæsonmeddelelser og præmieliste gennemgået  

9. Udstilling 2021. 

Poul Erik Nørregaard har foreslået bestyrelsen at afholde næste års 

udstilling sammen med racedue klubben i St. Lyngby hallen, Racedue 

klubben har hallen en af de første weekender i januar, og deres 
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arrangement strækker sig over hele weekenden, altså indlevering 

fredag og præmier søndag. 

Formanden har fået stafetten, og retter henvende til racedue klubben 

for nærmere aftaler. 

Det blev ligeledes aftalt at vi i forbindelse med udstillingen vil afholde 

en auktion over et antal duer, detaljer aftales på et kommende møde. 

10. Datoer for afholdelse kommende møder. 

Formandsmøde i 222 d. 21. april 2020 kl. 19.00 

Bestyrelsesmøde hos formanden 7. oktober 2020 kl. 1900. 

Generalforsamling i Hillerød 24. november 2020 kl. 1900. 

Udstilling i St. Lyngby afholdes Januar 2021 – dato kommer. 

11. Eventuelt. 

Formanden viste et udkast til det nye reglement, vedtaget på 

generalforsamlingen 2018, dog hænger den endelige godkendelse 

stadig hos DdB, når genkendelse forligger, vil det blive omdelt på 

førstkommende medlemsmøde i sektionen. 

Mads spurgte om nødvendigheden af korrektionsskemaer på 

sektionens flyvninger, vi drøftede muligheden, men der er enighed om 

at det er en generalforsamlingsbeslutning. 

Preben Overgaard oplyste at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsens 

ved næste generalforsamling. 

 

 

Referent  

 

Jens Holm Fife. 


