Sektionsklub 12 – Brevduer i Nordsjælland

Formandsmøde i sektion 12. torsdag d. 2. september 2021 kl. 19.00
Tilstede:
004 – Ümit Gül & Imdat Tokmak
062 – Per Larsen & Frank Nielsen
087 – Henrik Andersen
098 – Peter Birksøe
148 – Niels Larsen & John Mogensen
192 – Bent Kornerup
222 – Preben Overgaard
Bestyrelsen: Søren Jakobsen 192, Jesper Dresler 098, Peter Godtfredsen 087,
samt Jens Holm Fife 222.
Der var afbud fra Mads Kaplan 087.
Som første punkt blev den afviklede sæson kort gennemgået, og Jesper Dresler
kunne som løslader redegøre for hvordan sæson 2021 var forløbet, med mange
udfordringer rent vejrmæssigt og fremhævede slippet i Padborg som det mest
udfordrende, der var dette til trods ros fra blandt andet fra Bent Kornerup.
Men kort sagt, ikke en sæson som alle husker for noget godt.
Peter Godtfredsen stillede spørgsmål til de af Isefjords afholdte trænings
flyvninger, flyvninger som sker frem til uge 26.
Konklusionen er at de er fuldt lovlige jf. DdBs reglement.
Dernæst blev hovedbestyrelsens udspil drøftet, Søren J. redegjorde kort for
baggrunden, DdB har et ønske om at de gule flyvninger skal løftes af Regionerne
eller grupperne, ligesom de gerne vil bibeholde fredags indlevering i samme uger.
Det er hensigten at regionerne skal stå for de økonomiske, også et. Evt.
underskud.
Selv om der ikke var tale om et beslutningsmøde, var stemningen imod dette
forslag.
Ligeledes blev flyvningerne til Sverige drøftet og den af hovedbestyrelsen foreslået
afstemning blev efterlyst.
Vi gik der efter over til sektionens økonomi, som kun lige ser ud til at balancere,
der har været færre duer med i år, 12671 mod forventet 14200. blandt andet på
den baggrund blev forsamling spurgt om en central indlevering ville være spiselig,
det var der bestemt ikke stemning for blandt de fremmødte og man ønskede der
imod en stigning på gebyr el.lign..
Vi drøftede i store træk en kommende flyveplan, hvor der ikke var stemning for at
flyve fra Padborg igen og man ønskede en begrænsning af Gedser.
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Formanden spurgte om muligheden for at fastlægge flyveplanen på følgende
måde. Bestyrelsen fremlægger et forslag til flyveplan til generalforsamlingen, hvor
den drøftes og evt. tilrettes, for så at blive godkendt på et møde, efter DdBs
repræsentantskabsmøde, hvor kun formandsgruppen og bestyrelsen i sektion 12
deltager. Ligeledes ville man så lade flyveplanen følge DdBs flyveplan og lade den
gælde i to år. Dette forslag var der stemning for.
Vi sluttede af med at drøftet hvem der skal efter følge Jan Qvortrup & Søren
Jacobsen i hovedbestyrelsen.
Jørn Boklund stiller op i stedet for Søren og vedr. Jan, så træffer han første
endelig beslutning i det nye år.
Aftenen sluttede i god ro og orden.
Referent
Jens Holm

