Konklusionsreferat Formandsmødet i region øst den 10. januar 2018 i Ringsted

Dagsorden

Tilstede var repræsentanter for 22 ud af regions øst 34
foreninger, samt 4 sektionsformænd, samt
hovedbestyrelsesmedlem Jan Qvortrup og Niels Larsen.
Ikke tilstede forening 04, 37, 45, 49, 59, 62, 81, 135,
199, 205, 225, 245.
Først en undskyldning til Bornholmerne for en
mangelende invitation, Jørn Boklund påtager sig ansvaret
og beklager meget, og skal underrette Bornholm pr.
telefon.

1/
Gennemgang af dagsorden til
repræsentantskabsmødet

De "ti bud" for et godt og kontruktivt samarbejde mellem
Region Øst og DdB blev omdelt - (se bilag 1)

1 a/ Valg af dirigent

Jørn B. kunne bekræfte, at han og Peter P. var blevet
spurgt om de ville stille op.

1 b/ Regnskab

Jan Q. kunne oplyse at, til trods for mange
overlægninger og en aflysning, skulle regnskabet udvise
et lille overskud.

1 c/ Lovændringsforslag vedr.
gennemgående flyvninger

1 d/ Forslag om totalisatorvirksomhed

1 e/ forslag fra 189 Vensyssel, vedr.
ændring af konkurrence områder

Forslaget blev drøftet indgående, og det blev fastslået at
hovedbestyrelsen beslutter uge og det er
repræsentantskabet der beslutter valg af station.
Flere ville gerne have begræsning på, for hvor mange
uger at Hovedbestyrlesen kunne beslutte, ligesom man
ville beholde regionsslip på disse flyvninger.
Der var dog enighed om, at forslaget var fornuftigt og på
sigt kunne styrke DdBs økonomi.

Totalisatoren skal være katalysator for at tiltrække nye
medlemmer samt på sigt forbedre DdBs økonomi, Jørn
B., redegjorde kort for arbejdet og kunne oplyse at det
sandsynligvis blev i et samarbejde med Dansk
hestvæddeløb og DdB.
Ophavsretten til resultatlister og konkurrencer arrangeret
af DdB blev drøftet indgående, Jørn B. redegjorde kort
men præsis for baggrunden til denne vedtægtsændring.
Der var dog enkelte røster om skjulte bagtanker, disse
blev fornuftigt nok manet i jorden.

Der var bred enighed om, dette er en rigtig god ide.

1 f/ Valg til hovedbestyrelsen

Der var en del undre over, at der ikke stod i dagsorden,
at Erik Rasmussen ikke modtog genvalg.
Dernæst blev Henrik Larsen kadidatur drøftet, og på
baggrund af den verserende straffesag imod Henrik
Larsen var der bred enighed om ikke at støtte hans
genvalg, der var på mødet ingen kadidat fra region Øst.
Der var dog enighed om, såfremt at Jan Q. og Niels L.
fandt en kadidat, skulle det meddeles ud i regionen så
hurtigt muligt.

2/
DdB opsamling af duerne i 2018

Niels L., oplyste, at der ikke planer omlægninger i
forbindelse med opsamlingen i år, men så gerne at
foreningerne kvalitets tjekkede anmeldelser, kurve
materiale mv. inden afsendelsen.

3/
Mesterskaber
4/
Hovedbestyrelsesmedlemmernes halve
time

Ingen forslag, derfor ingen ændringer. Men en snak
omkring bordet vedr. division opdelingen, og de
pricipper der ligger til grund for fordelingen mellem 1.
og 2. division

Jan Q., indledte med at gennemgå det udsendte
spørgeskema, der er 214 medlemmer der har besvaret
skemaet, se bilag 2. Jan var tilfreds med svar procenten
og specielt med de kommentare de forskellig
medlemmer havde nedfældet. Jan har lokket Poul Erik
192 til at udarbejde en oversigt for 2018 over deltagelse
på Nord og Syd ruten.
DdB´s udstilling på Bregnetved havde været en succes
og ville blive gentaget i lidt større skala end i 2017.
Der er ligeledes planer om at lave en ny film om
brevduer/DdB.

Niels L. orienterede omkring ordensudvalget og kunne
oplyse at der er planer om at genindføre kontrollanter.
Vedr. landudstillingen var der kommet to nye
klasser,bland andet for at få flere sjællandske duer til at
deltage, og der er arrangeret fælles opsamling (kontakt
Niels).
Der vil være medlemsmøde i Hedehusende d. 15. april,
hvor både opsamling og det nye medlemsprogram ville
blive gennemgået.
Slutteligt havde Niels en mere personlig kommentar, idet
der er bragt rygter til tovs om, at Niels og hans bror
Jørgen deler overskuddet fra Hedehusende årlige
arrangement, dette er bestemt ikke korrekt, overskudet
tilfalder foreningen og der er regnskab tilgængeligt for
forningens medlemmer.
Husk - derfor altid at undersøge fakta.
5/
Eventuelt

6/
Næste møde

Jørn B. har genoptaget sit dommer erhverv, og kunne i
den forbindelse oplyse om, at der var planer om at
udarbejde et sæt etiske regler for dommerkluberne, da
der tidligere har været episoder, hvor man er gået i rette
med bedømmelserne af duerne.
Vi er nødt til at værne om de få der har lyst og overskud
til at gå ud på udstillingerne.
Afholdes onsdag d. 12. september 2018 kl. 19.00 i
Brevdueforeningen 030 Ringsted´s klubhus, Balstrupvej
86, Ringsted
Således opfattet og refereret.
Jens Holm Fife - Sektion 12

