Referat fra bestyrelsesmøde d. 13 februar 2018
Samtlige bestyrelsemedlemmer var tilstede
Dagsorden

Konstituering

Næstformand:
Niels Larsen
Sekretær:
Jesper Dresler
Udstillings ansvarlig:
Preben Overgaard

Orientering fra Formanden

Tilsavn fra sektion 11 og 21 om deltagelse
på Varnamo i uge 21.
Ligeledes deltager sektion 21 på Varnamo
uge 24, samt Lübeck i Uge 23.
Ligesom sidste år vil 225 Taastrup deltage
på Rødby og evt. Lübeck.
Fordeling af udgifterne er aftalt.

Drøftelse af sektions generalforsamling

Der var enighed om at det havde været en
positiv oplevelse, og en god stemning.

Drøftelse af DdB repræsentantskabsmøde

Det korteste møde i mandsminde.
Vi havde en snak om Henrik Larsen
kadidatur, men som Niels kunne oplyse
var der ingen i øst til trods for mange
forspørgelser der ville stille op.

Økonomi

Bestyrelsen har udarbejdet et budget
forslag og på baggrund at vores drøftelse
var der enighed om at gå med det mest
konservative. Bestyrelsen budgettere med
overskud i år.

Transport

Preben Overgaard redegjorde for arbejdet
med lastbilen, og forventede, at lastbilen
ville blive synet i starten af marts måned.
Det blev samtig oplyst, at der ved service
ikke var fundet fejl af økonomisk
betydning, og der sandsynligvis ikke ville
komme de store udgifter i år på lastbilen.
Preben har udarbejdet plan for kørsel og
har taget hensyn til blandt andet Helsinge
og har valgt at starte opsamlingen kl.
17.00, de involdveret chaufører har fået
tilsendt plan og de fleste har givet tilsavn
tilbage.
Der var enighed om at bestille en broBizz til lastbilen, således vi slipper for at
låne og have kontanter med til færge
billetter, der kan ligeledes være pæne
besparelser på at være medlem af
øresundsklubben, dette undersøges.
På bagrund af nogle episoder der var
sidste år i forbindelse med transport, slip
mv., var der enighed om at udarbejde et
notat til både Chaufører,transportansvarlig
samt løslader, om de enkelte roller hver i
sær har, samt at opfordre til at der ikke
sker slip før kl. 08.00, med mindre at
vejrliget taler for det.

Gennemgang af sæson meddelelse - Præmieliste

Formandens fejl og forglemmelser blev
fundet og korrigeret - se Bilag.
Vi drøftede problematikken vedr. unge
deltagelse på flyvninger med gamle duer,
der var enighed om at de kun kan blive
sekonsvinder men ellers ikke kan æske
præmier.
ligeledes valgte vi at følge DdB med
hensyn til indberetning, således at det
fremover vil være 15 min efter hjemkomst.
Desuden havde vi drøftelse om
konditionerne for udstillings duernes flyve
konkurrence.
Niels forslog en makkerflyvning på 2
krydset duer, til en pris af kr. 50,-.

Vedtægtsændringer

Pga. af den problematik som vi har
oplevet i forbindelse med vores kasserer
skifte, skal vi have opdateret/ændret vores
vedtægter, samtlige
bedstyrelsesmedlemmer har fået til opgave
at komme med deres bidrag, til næste
bestyrelsesmøde, således at at der kan
fremligges forslag til førstkomne
generalforsamling.

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

Den 15. april 2018 er der DdB
medlemsmøde i Hedehusende, hvor det
nye medlemsprogram præsenteres.
Den 24. april 2018 afholdes der
formandsmøde i Frederikssund, hvor
blandt andet sæson meddeleser
gennemgåes.
Den 14. august 2018 afholdes
formandsmøde i Frederikssund, hvor der
blandt andet skal drøftes ny flyveplan
2019/2020.
Den 12. september afholdes
formandsmøde for region øst i Ringsted.
Den 25. september 2018 afholdes
bestyrelsesmøde.
Den 6. november 2018 afholdes
bestyrelsesmøde.
Den 4. december 2018 afholdes
generalforsamling i Hillerød.
I weekenden 4. og 5. januar 2019 fholdes
udstilling i Allerød.

Hjemmeside

Vores Webmaster Per har oplyst, at
Brickside der tidligere har tilbudt gratis
hosting, fremover vil opkræver kr. 40,-,
dog vil få mere plads, og hjemmesiden vil
få SSl certifikat, som gør den mere
mobilvenlig.
Der var enighed om at betale for vores
hjemmeside.

Eventuelt

Preben kunne oplyse, at der stadig var
enkelte i sektionen som i negative
vendinger omtalte lastbilen samt dens
chauførerne, der var enighed om dette
naturligvis ikke er acceptabelt.

Referent - Jens Holm Fife

