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Kort referat fra Formandsmødet region øst i Ringsted d. 17. januar 2019  

 

Følgende foreninger havde valgt at være tilstede: 

033, 071, 135 ,009, 087, 148, 192, 222, 030, 114, 151, 012, 018, 038, 081, 100. 

Jørn Boklund bød på sektionsformændenes vegne velkommen og kunne oplyse at 
dagsorden for aftenen så således ud: 

Punkt   1.    Gennemgang af dagsorden til DdBs repræsentantskabsmøde. 

Punkt   2.    Hovedbestyrelsesmedlemmernes halve time 

Punkt   3. Eventuelt. 

 

PK. 1: PK. 1 til 4 sprang vi over. 

 PK. 5 regnskab, DdB har besluttet at spare på portoen, så alt 
materiale bliver først udleveret på selve dagen i Brædstrup. Der var 
blandt de fremmødte bred enighed om, at DdB skal udsende 
regnskabet eller gøre det tilgængeligt på hjemmesiden, det sidste er i 
skrivende stund sket. 

 PK.6. kontingent, Jan Q, oplyste at en kontingent forhøjelse var 
nødvendig, for at undgå stigninger på de enkelte flyvninger, en 
forhøjelse på de foreslået 125 halvårligt blive give ca. 280.000 på 
årsbasis. 

 PK. 7, lovændringsforslag A,  Dennis Madsen, som er en af 
forslagsstillerne, oplyste, at Hovedbestyrelsen selv på et tidligere 
tidspunkt havde foreslået dette, hvilket var baggrunden.   Jørn 
Boklund oplyste, at vedtægtsændringer træder i kraft med 
øjeblikkelig virkning, med mindre andet vedtages. Der var bred 
enighed om at støtte dette forslag. 

 PK. 7, Lovændringsforslag B, Den oprindelige tanke den nuværende 
opdeling er en mindretalsbeskyttelse i de vestlig beliggende foreninger 
i Jylland, og vil derfor med vedtagelse øge magten i de østlige og 
nordlige regioner. Samtlige var imod at støtte dette forslag. 
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 PK. 7, Lovændringsforslag C, Der var en længere snak om for og 
imod og evt. konsekvens af en vedtagelse af dette forslag, idet der 
skal tages hensyn til dem som annoncere i bladet, samt enkelte ville, 
hvis det blev fra hjemmeside, have en nedsættelse af kontingent. Der 
var dog enighed om at støtte forslaget, såfremt, at det stadig blev 
udsendt i papir format samtidig med det kunne hentes fra 
hjemmesiden. 

 

 PK. 8, Valg til hovedbestyrelsen, der var støtte til de opstillet 
kandidater. 

 

 PK. 9 Kapflyvningsplan 2019 - 2020,  Dan 049 Lyngby har fremsat 
forslag  om flytning af de svenske stationer i ugerne 24, 29, 31 til 
stationer i Holland og Tyskland, der er enighed om ikke at støtte 
disse ændringer.  

 Dan 100 Haslev har fremsat forslag om ændring  af Göttingen til 
Arnhem i uge 24, der var fuld støtte til dette forslag. 

 Dan 100 Haslev og Dan 192 Hillerød har fremsat forslag om ændring 
af Hannover til Altona i uge 32. Der var delte meninger i det sydlige, 
mens de nordlige foreninger var for.  

 

 PK. 10 Mesterskaber A, B, C, D & E, Der var efter en god snak 
enighed om at støtte Hovedbestyrelsen forslag om at fjerne 
regionsmesterskaberne samt DM-åbent. samt at støtte 
Hovedbestyrelsen forslag til DM Maraton, DM-Lang samt DM mellem. 
Forslagene fra Dan 242 Brøndby samt Dan 074 Vejgård blev drøftet. 
men nød ikke større fremme. Generelt gik snakken på, om det var 
muligt at få en retfærdig udregnings metode, hvilket forsamlingen, 
efter en god snak, anbefalede de to hovedbestyrelsesmedlemmer at 
arbejde for. 

 

 PK. 11 Grænseændringer A & B, forsamlingen var imod alle former 
for grænse ændringer. Der er enighed om, at den bedste løsning vil 
være en overordnet løsning, hvor samtlige grænser i hele landet blev 
revurderet. 
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 PK. 12 Slipformer A, Forsamlingen støtter Hovedbestyrelsens forslag 
om separat slip for Sektion 31 i ugerne 21, 22, 23 på åbne flyvninger. 

 PK. 12 Slipformer B & C, Dan 031 Randers, Dan 142 Hadsten samt 
dan 111 Vejen, foreslår gruppeslip, der var enighed for stemme imod, 
da det blandt andet betyder alt for mange slip.  

 PK. 12 Slipformer D, Dan 100 Haslev forslår, at Karlsruhe i uge 25 
ændres til eftermiddagsslip, såfremt dette vedtages vil det blive 
Lørdag eftermiddag. Der var enighed om støtte forslaget. 

 PK. 12 Slipformer E, Dan 220 Odense foreslår, at Karlsruhe i uge 25 
ændres til eftermiddagsslip om fredagen. En vedtagelse vil give 
logistiske udfordringer og derfor var der enighed om at stemme imod. 

 PK. 12 Slipformer F, Dan 211 Jet foreslår, at Freiburg i uge 27 
ændres til eftermiddagsslip, såfremt dette vedtages vil det blive 
Lørdag eftermiddag. Der var enighed om støtte forslaget. 

 PK. 12 Slipformer G, Dan 100 Haslev & Dan 211 Jet foreslår morgen 
slip fra Baden-Baden i uge 30, der er holdninger både for & imod. 

 

 PK. 13 Valg af løslader, Sektion 12 indstiller Bent Kornerup Dan 192 
Hillerød og  Dan 100 Haslev indstiller Peter Pedersen fra samme 
forening. 

 

 PK. 14 Valg af revisor og suppleant, der var enighed om  at støtte de 
siddende. 

 

PK. 2: Vores hovedbestyrelse medlemmer havde allerede inden deres 
halvtime talt om mangt og meget. 

 Niels Larsens halve time, en opfordring til at gennemgå 
kurvematerialer, få nu malet kurvene i de korrekte farver. Ved 
afsendelse sørg for at de fyldte kurve står nederst og at kurvene er 
mærket korrekt. 

 Jan Qvertrups halve time, pga af den kedelige sag med PA sidste 
indføres der deltagerliste på samtlige flyvninger, ligesom 
plumpesystemet er ved at blive revurderet, opdeling af container 
kurve blev ligeledes nævnt og drøftet. 
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PK. 3: Eventuelt. 

 Ingen ønskede ordet. 

 

 

Referent 

 

Jens Holm Fife 

Sektion 12 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 


