
Punkt 

Referat af  bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. september 2018 

Dagsorden Referat
1 Gennemgang af den 

afviklede sæson.
Herunder, 
formandsmøde og 
regionsmødet

Der var enighed om at sæsonen havde 
været varm og med flere forkortelser, 
sektionens flyvning var afviklet godt og 
transport mv fungeret.
Både regionsmødet og formandsmødet var 
præget af P.A sagen.

2 En drøftelse vedr. P. 
Andersen sagen samt 
det ekstra ordinære 
repræsentantskabs 
møde.

Niels redegjorde for PA sagen set med 
hovedbestyrelsen øjne.
Der er flertal i bestyrelsen for at stemme 
for Erik D. på det kommende 
ekstraordinære representantskabssmøde

3 Status på økonomi Regnskab gennemgået og et overskud 
omkring kr. 24.000,- virker realistisk.
Det blev drøftet om hvornår man skal 
betale kontingent til sektionen, og dette er 
efterfølgende afklaret af BB på 
sekretariatet, der betales når med er 
medlem af en DdB/forening. 

4 Oplæg til sektionens 
flyveplan for den 
kommende sæson

Vi drøftede det kommende års flyvplan og 
vil forsøge at starte en uge tdligere:
Uge 18 Farø Broen
" 19  Rødbyhavn 
" 20  Gedser 
" 21  Värnamo   
" 22  Rødbyhavn 
" 23  Padborg  
" 24  Gedser  
” 25  Varnamo   . 
" 26  Bregentved Gl. + U.  
" 27  Farø Broen Gl. + U.  
" 28  Rødbyhavn Gl. + U.  
" 29  Rødbyhavn Gl. + U.  . 
" 30 Gedser Gl. + U.  
" 31  Rødbyhavn Gl. + U. 
Vi vil gerne have både sektion 11 og 21 
med igen.
Makkerflyvning forsøges gennemført igen 
til næste år, dog med udgangspunkt i 
Rødbycup og ikke Championat som i år.



Referant

Jens Holm

5 En drøftelse vedr. de 
fremtidige 
generalforsamlinger.

En snak om at samle udstilling og 
generalfosamlig / præmie uddelling. Der 
var dog enighed om at fastholde møde i 
November/december.

6 Planlægning af 
sektionsudstilling januar 
2019

Sammen oplæg som sidste år.

9 Eventuelt Det blev drøftet om at forsøge at lave en 
fælles transport med bus til det 
ekstraordinære representantskabssmøde, 
Preben & Jens undersøger.

7 Vedtægtsændringer, som 
aftalt på sidste 
bestyrelsesmøde, en 
revidering af sektionens 
love, se bilag.

Punkt udsat til næste møde.

8 Fremtidige møder Næste møde torsdag d. 8. november kl. 
19.00.


