
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. marts 2019

Dagsorden
Samtlige bestyrelsemedlemmer var tilstede

Drøftelse af DdB repræsentantskabsmøde Der var enighed om, der havde været en 
god og sober tone på mødet og hvis vi ser 
bort fra, at vi ikke fik valgt Bent K. som 
løslader for region øst, så var resultatet 
for sektion 12 ganske udmærket.
Vi rundede kontigent stigning og 
digitalisering af Brevduen, samt priser på 
flyvningerne.

Drøftelse af sektions generalforsamling Vi har valgt at se blot fra en enkelt 
hændelse og og syntes at der igen i år at 
generlaforsamlingen havde været en 
positiv oplevelse, med en god stemning. 

Da der ikke har været nyvalg, fastholder 
bestyrelsen sidste års konstituering.

Konstituering

Orientering fra Formanden Tilsagn fra sektion 11 om deltagelse på 
Varnamo i uge 21 samt Padborg i uge 23.
Sektion 21 har i år valgt at kører selv, da 
sektionen mener at kunne gøre det 
billigere.
Dan 033 Køge har forhørt sig om 
muligheden for, at kører med på på de 
sydlige stationer, som Rødby, Gedser og 
Farø, på samme vilkår som Dan 225 har 
haft sidste par år.
Der har været en henvendelse fra Jan Q, 
vedr. udpegelse af en person til kontrol 
arbejde, omfanget af jobbet skal 
klarlægges yderligt, inden indstilling.
Ligeledes blev en regions udstilling 
drøftet, men da sektion 11 pt. ikke har 
noget ønske om deltagelse, og hensynet til 
en sektionsudstilling i Hedehusene, har 
bestyrelsen valgt at sende en 
regionsudstilling til hjørnespark.
Sektionens udstilling i januar var vel 
besøg og havde 254 duer udstillet.



Økonomi Igen i år har bestyrelsen valgt den lidt 
konservative tilgang til budget for 2019, 
Sektionen har tidligere skulle afhilde en 
udgidt på kr. 2500,- til DdB, dette er nu 
ændret til kr. 50,- pr medlem, og da vi er 
80 medlemmer bliver det en øget 
omkostning på kr. 1500,-  for sektionen i 
år.
Vi gennemgik og vedtog de godtgørelser 
som Chauffører og medhjælp, løslader og 
transport ansvarlige får for 2019. 
Vi drøftede og vedtog at undersøge prisen 
for vejhælp da vi ikke har denne ydelse 
inkluderet i lastbilens forsikring.
Det er dog vigtig at fastholde, vi vi 
forventer et overskud i 2019.

Transport Preben Overgaard redegjorde for arbejdet 
som er udført med lastbilen, og han 
forventede, at den ville blive synet i 
starten af april måned. Samtig kunne 
Preben oplyse, at der ved service ikke var 
fundet fejl af økonomisk betydning, og 
der sandsynligvis ikke ville komme de 
store udgifter i år på lastbilen.
Der blev fremsat en alternativ plan for 
opsamling, som ville indebære at, en eller 
flere foreninger mod betaling, skulle 
fragte deres duer til, et ikke nærmere 
bestemt opsamlingssted, dette blev 
drøftet, men der var dog enighed om, at 
en sådan plan skal vedtages på en 
generalforsamling, hvorfor det vil blive 
overvejdet som punkt til den kommende 
generalforsamling.



De af generalforsamlingen vedtagne 
vedtægter skal godkendes af DdB, hvilket 
i skrivende stund ikke er sket.

Preben har udarbejdet plan for kørsel og 
har taget hensyn den lille skare som har 
stort kørekort i sektionen og dem som har, 
er nogle ældre drenge. planen blev tiltrådt 
af en samlet bestyrelse.   Derfor ændres 
opsamlingen, således at der i år kun er en 
person på bilen i forbindelse med 
opsamlingen og foreningerne skal derfor 
mindst have to mand til at hjælpe med af 
på læsning af duer og kurve. der vil som i 
tidligere år være to personer på bilen i 
forbindelse med transport til slipstedet og 
selve slippet.
Da der efterhånden er mange lastbiler der 
benytter den nuværende slipplads i 
Rødby, undersøger bestyrelsen 
muligheden for en alternativ plads, som 
hvis den findes i orden vil blive opmålt.

Vedtægtsændringer

Transport - forsat

Gennemgang af sæson meddelelse - Præmieliste Formandens fejl og forglemmelser blev 
fundet og korrigeret.

Datoér for afholdelse af bestyrelsesmøder, 
formandsmøder forår & efterår, 
generalforsamling samt udstilling.

Den 16. april 2019 afholdes der 
formandsmøde i Birkerød, hvor blandt 
andet  sæson meddeleser gennemgåes.
Den 19. september 2019 afholdes 
bestyrelsesmøde.
Den 7. november 2019 afholdes 
bestyrelsesmøde.
Den 5. december 2019 afholdes 
generalforsamling i Hillerød.
I weekenden  17.  og 18. januar 2020 
afholdes udstilling i Allerød.



Referent
Jens Holm Fife

Eventuelt Vi havde en snak om vores udstilling og 
det arbejde, der ligge bag afholdelsen af 
en udstilling, og der bliver fremsat forslag 
en nedsættelse af en udstilling udvalg på 
førstkommende generalforsamling.


