Sektionsklub 12 – Brevduer i Nordsjælland
Referat af bestyrelsesmødet i sektion 12 torsdag d, 28. oktober 2021.
Tilstede: Jens Holm Fife, Jesper Dresler, Mads Kaplan, Søren Jakobsen, Peter
Godtfredsen.
Dagsorden.
Gennemgang af den afviklede sæson.
Bestyrelsen drøftede udfaldet af både formandsmødet og regionsmødet på
Chr. VI’s Overdrevskro i Ringsted samt gruppemøderne i Ringsted
foreningernes klubhus.
Formanden kunne oplyse, at der sammen med sektion 11 var udarbejdet
forslag til opsamling på de gule flyvninger og at der senere indkaldes til
fælles bestyrelsesmøde med sektion 11.
Status på økonomi.
Mads gennemgik regnskabet og det udviser heldigvis et mindre overskud, til
trods for at vi har haft 2000 duer færre duer på vingerne end beregnet. Der
har heldigvis været færre udgifter en budgetteret.
Transport – Lastbilens tilstand og fremtid
Lastbilens tilstand blev gennemgået og der var enighed om at vurdere
lastbilens fremtid efter den kommende sæson. Der er i nær fremtid et par
udgiftsposter som der skal tages stilling til.
Sektionens flyveplan for sæson 2021.
På baggrund af tilbagemeldingerne fra formandsmødet var der enighed om
forslå flyvninger i samtlige uger fra uge 18 til uge 31.
Uge 18 Vordingborg – (afk. 41)
Uge 19 Maribo
Uge 20 Rødbyhavn
Uge 21 Gedser
Uge 22 Rødbyhavn
Uge 23 Gedser
Uge 24 Rødbyhavn
Uge 25 Maribo
Uge 26 Vordingborg – (Afk. 41) med gamle og unger
Uge 27 Rødbyhavn med gamle og unger
Uge 28 Gedser med gamle og unger
Uge 29 Rødbyhavn med gamle og unger
Uge 30 Gedser med gamle og unger
Uge 31 Rødbyhavn med gamle og unger
Dagsorden til generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af mandater
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3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Valg:
a. Kasserer, afg. Mads Kaplan 087. ønsker ikke genvalg
b. Bestyrelsesmedlem, afg. Jesper Dresler 098 ønsker ikke genvalg
c. Revisorer, afg. Poul Nielsen 192 og Mogens Petersen 098.
d. Suppleanter, afg. Peter Godtfredsen 087 og Mogens Petersen 098
d. Transportansvarlig, afg. Kasper Henriksen 222
e. Transportansvarlig suppleant, afg. Preben Overgaard 222.
f. Løslader, afg. Jesper Dresler 098 ønsker ikke genvalg
g. Løslader suppleant - vakant,
h. Udstillingsudvalg, Jesper Dresler 098, Poul Erik Nørregaard 098 og Frank
Nielsen 062, Åge Christensen 087 samt Mads Kaplan 087
6. Indkomne forslag.
7. Flyveplan.
8. Gebyrer og spil
9. Præmieliste.
10. Kontingent.
Bestyrelsens fremsætter forslag om en stigning til kr. 275,- i
kontingent.
11. Eventuelt.
Mads ønsker ikke at forsætte som kasserer, men gerne som
bestyrelsesmedlem og stiller op som løslader, bestyrelsen drøftede nogle
emner som formanden kontakter i nærmeste fremtid.
Gennemgang af sæsonmeddelelse – præmieliste.
Bestyrelsen har valgt at sløjfe Nord og Sydpræmien, og forslå en længere
præmierække på Championatet.
Milepæl, Vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for foreningens
første due, på flyvninger med gamle duer, lands- og overnatnings-flyvninger
undtaget.
Følgepræmie kr. 200,Championatet, propositioner som milepæl, gældende medlemmets første
due.
Følgepræmie 1.pr. 500,- 2.pr. 400,- 3.pr. 300,-, 4.pr. 200, 5.pr 100
Lolland Falsterpræmien, vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt
for medlemmets første due på samtlige flyvninger fra Rødby & Gedser med
gamle duer
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,Ungemesterskabet, vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for
medlemmets første due på ungeflyvningerne i ugerne 26, 27, 28, 29, 30, 31,
DdB-flyvninger undtaget.
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Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,Junior - og begyndermesterskabet med gamle duer, vindes på højest
opnåede pointsum, sammenlagt for medlemmets første due på 4 af 6 gule
flyvninger på DdB.
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 100,Junior - og begyndermesterskabet med unger, vindes på højest opnåede
pointsum, sammenlagt for medlemmets første due på flyvningerne med
unger i ugerne 26, 27, 28, 29, 30, 31, DdB-flyvninger undtaget.
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 100,Sektionens præmier 1. pr. kr. 200,-, 2. pr. kr. 100,-, 3. pr. kr. 50,-, til
vinderne på hver af sektionens flyvninger, præmierne er slagpræmier.
Makkerflyvning, Vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for
makkerparrets første due med to afkrydset duer hver fra Rødby i uge 29.
Indskud pr. deltagende medlem kr. 100,-.
Duerne markers med et A i kolonnen foreningskryds.
Makkerparret findes på følgende måde:
Med udgangspunkt i Lolland Falsterpræmien 2021, hvor Rødby flyvningerne
trækkes separat ud placeret højest sammen med lavest placeret som bliver
par nr.1 og dernæst næsthøjest med næstlaveste som bliver par nr. 2 osv.,
hvis man ikke har nogen placering på Lolland Falsterpræmien 2021, bliver
man betragtet som laveste, ved flere uden placering trækkes der lod, om
hvem der måtte være lavest placeret.
Udstilling januar 2022.
Bestyrelsen ønsker at kunne oprette et udstillingsudvalg som tager sig af alt
vedr. udstilling. Sektionen har mulighed for at deltage sammen med
raceduerne i lille Lyngby hallen.
Bestyrelsen har forslå følgende klasser:
Klasse 1:
Hanner som i 2021 var mindst 2 år og som på DdB eller sektionsflyvninger
på over 200 km., opnåede mindst 3 placeringer inden for 25 % eller
minimum 1.000 placerings kilometer.
Klasse 2:
Hunner som i 2021 var mindst 2 år og som på DdB eller sektionsflyvninger
på over 200 km., opnåede mindst 3 placeringer inden for 25 % eller
minimum 800 placerings kilometer.
Klasse 3:
Hanner som i 2021 var mindst 2 år, ingen flyvekrav.
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Klasse 4:
Hunner som i 2021 var mindst 2 år, ingen flyvekrav.
Klasse 5:
Hanner årgang 2020, ingen flyvekrav.
Klasse 6:
Hunner årgang 2020, ingen flyvekrav.
Klasse 7:
Hanner årgang 2021 som i 2021 har kapfløjet.
Klasse 8:
Hunner årgang 2021 som i 2021 har kapfløjet.
Klasse 9:
Hanner årgang 2021, ingen flyvekrav.
Klasse 10:
Hunner årgang 2021, ingen flyvekrav.
Der vil være præmier til ca. 10 % af duerne i hver klasse, desuden er der
præmie til den due i klasse 1 og 2 som har flest placeringskilometer
sammenlagt for 2021. Grand Prix til højest bedømte ældre han og ældre
hun.
Dato for kommende møder, generalforsamling mv.
Næste bestyrelsesmøde i februar
Eventuelt.
Intet.
Referent Jens Holm Fife.

