
 

Vedr. referat fra Formandsmødet afholdt  tirsdag den 18-9-2007 i Brønderslev. 

 
 

 

Alle foreninger repræsenteret  + løslader og bestyrelse. 

 

Formanden for sektionen mente, at sæsonen var forløbet rimeligt godt med hensyn til hjemkomster 

på sektionsflyvningerne, taget i betragtning, at vejret stort set drillede, hver eneste lørdag fra midten 

af maj til midten af august. Dog var det ikke altid regnen det drillede, på den anden 

sektionsflyvning fra Vamdrup, hvor vejret egentlig så godt ud, var det atmosfæriske forstyrrelser 

der gjorde det meget svært for duerne at finde hjem. Der var en del duer der udeblev, og andre duer 

igen, kom meget senere hjem og kunne ikke kapflyves i flere uger. 

Omkring EDB generelt var der næsten kun ros til Jesper Kristensen. Resultaterne fra 

kapflyvningerne var hurtigt inde på sektionens hjemmeside til mange medlemmers store tilfredshed. 

Hvis, der en enkelt gang var problemer af en eller anden årsag, kom der også en hurtig meddelelse 

om det, så dem, der var mest interesseret i resultaterne ikke behøvede, at sidde oppe hele aftenen, 

for at vente på resultater. Omkring et Mesterskab havde der været et fortolknings problem om 

Mesterskabsduer eller Sportsduer. Mesterskaberne 2007 var udregnet efter samme recept som året 

før, dog er bestyrelsen klar over, at de forskellige proportioner omkring Mesterskabsduer skal stå 

noget mere klart i proportionerne for sæson 2008 . Evt skal navnet ” Mesterskabsduer ” byttes ud 

med  ”Sportsduer ” for at undgå misforståelser fremover. 

En ting formanden beklagede, var den store tilbagegang i due antallet, hvilket desværre gjorde, at 

regnskabet på kapflyvningerne viste et betydeligt underskud på godt 26000 kr. Det var på ingen 

måder tilfredsstillende, og det skal klart forbedres til sæson 2008. Bestyrelsen regnede med at 

komme ud med et underskud på godt 17000 totalt for sæson 2007.  

 

Herefter et kort referat fra foreningsformanden i den enkelte forening. 

 

Dan 215.  

Havde oplevet større tab på sektionsflyvninger end normalt. Alle foreningens medlemmer var dog 

tilfredse med transport og sæsonen som sådan. Ønskede mere spredning i sektionsflyvningerne, 

ville gerne have Odense og Esbjerg med på programmet igen. Foreningen var for et par år siden ” 

flyttet ” tilbage til ” Nord ” efter eget ønske. Resultaterne havde ikke været så gode som tidligere år, 

men det var nok mere op til foreningens medlemmer, at få rettet det op igen.  

 

Dan 212 

Havde for første gang samarbejdet med Dan189 omkring indlevering, hvilket var blevet positivt 

modtaget af alle. Samarbejde på tværs af foreningerne vil blive en endnu større nødvendighed i 

fremtiden, hvis brevduesporten skal holde sit nuværende niveau. Foreningen havde et par 

medlemmer der havde en anden opfattelse af, hvordan duerne skulle trænes inden de blev sendt på 

DDB flyvninger og deltog derfor begrænset på sektionens kapflyvninger. Omkring slipformer, var 

det økonomien der bestemte. Var der større udgifter ved 2 slip hver gang, ønskede forening 212, 

samlet slip. 

 

Dan196 

Havde deltaget med lidt færre duer på sektionsflyvninger. Var til sæsonstart begyndt at indlevere 

hos Dan 025, hvilket kun havde forløbet positivt. Var fuldt tilfreds med transport og EDB. 

 

Dan 195 

Finn Norup efterlyste en dagsorden til dagens møde, som der ifølge vedtægterne var vedtaget for år 

tilbage. Omkring økonomien mente Finn,  at dette kunne have været undgået,  eller i den mindste 

reduceret. Alle statistikker talte for en tilbagegang i dueantallet. F.N. savnede samtidigt et udkast til 

næste års kapflyvningsplan + et budget for næste sæson. Mente også der manglede et udkast til 



Mesterskaber. Finn opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til de 2 øverige Nordjyske sektioner 

omkring noget samarbejde omkring transporten og på sigt også omkring udstilling m.m.. Tidligere 

havde man haft et godt samarbejde med Ålborg foreningerne til alles tilfredshed. Kunne et 

samarbejde ikke allerede komme i gang til den kommende sæson skulle man ikke bare give op, så 

måtte man prøve igen  til sæson 2009. Det er og bliver tvingende nødvendigt for alle 

tilbageværende breduefolk uanset sektion, at ” åbne sig ” noget mere og glemme alle de egoistiske 

tanker, som kun er med til nedbryde brevduesporten. Et evt. samarbejde med en eller flere sektioner 

omkring valgte kapflyvningsstationer, skal ikke kun køre efter en sektions udspil, men derimod skal 

man forsøge, at opnår kompromiser så alle samarbejdspartnere for noget opfyldt. 

 

Ville gerne bibeholde de nuværende slipformer. 

 

Dan 189. 

Foreningen,189, havde oplevet den bedste sæson i mands minde med hele 7 sektionsvindere + flotte 

placeringer til diverse mesterskaber.  

Finn Nielsen havde allerede ved kontrolmødet i april gjort bestyrelsen opmærksom på, at et gebyr 

på 6 kr pr. due ville betyde et betydeligt underskud ud fra de statistikker fra de forgående år, hvor 

medlemstallet viste en klar tilbagegang. 2 store slag som Jens Winther og Poul Kristensen bidrog 

ikke længere med op i mod 100 duer tilsammen hver lørdag på sektionens flyvninger, Finn mente at 

bestyrelsen burde have kunnet skønne det allerede i foråret. Finn opfordrede dog til at se fremad og 

så gerne noget samarbejde med de 2 andre Nordjyske sektioner omkring transport. Finn foreslog at 

man udsatte sektionens Generalforsamling til marts måned. Ved at afholder G.F. i marts, viste man 

hvad der var sket på Repræsentantskabsmødet i februar, såvel bestyrelse som medlemmer kunne 

bedre forholde sig til evt nye tiltag. Hvis man ønskede en udsættelse af genrealforsamlingen, skulle 

der en vedtægts ændring til på næste års Generalforsamling. F.N. foreslog, at der stadig afholdtes et 

orienteringsmøde i januar i forbindelse med Udstillingen. 

 

 

Ønskede uændret slipformer på sektionsflyvninger. Men så gerne større regionsslip på DDB 

flyvninger. 

 

 

 

 

Dan 188 

Tilbagegangen på dueantallet skyldes, at 2 medlemmer gennem det meste af sæsonen havde været 

fraværende grundet sygdom, som det så ud nu, ville begge medlemmer være klar igen fra starten af 

næste sæson, hvilket var positivt 

 

Dan 182 

Når man tog i betragtning at Poul Kristensen ikke længere var medlem, havde foreningens øverige 

medlemmer sendt flere duer end de plejede. Foreningens medlemmer ønskede mere spredning i 

sektionens kapflyvninger. Så gerne at duerne også fløj fra Odense og Esbjerg. Et andet ønske var at 

der kun var et samlet slip på sektionens flyvninger. 

 

Dan175 

Fremgang i dueantallet i sektionens mindste forening. Roste bestyrelsen for at udsætte 

indleveringen til lørdag på en given flyvning i sæsonen grundet vejret. Roste samtidigt transport og 

EDB 

 

Dan 126 

Transporten var forløbet ok, bortset fra 2 gange, hvor lastbilen var kørt fast ved klubhuset i 

Skovsgård, hvilket havde betydet en forsinkelse på godt 2 timer. Man skal huske at Løgstør også 

står for at vande alle sektionens duer, inden lastbilen kører. De meget dårlige vejrprognoser op til 



hver weekend i sæsonen, havde ifølge Ib, betydet at mange medlemmer ikke sendte alle deres duer 

med, selvom det blot var en sektionsflyvning, og det har igen betydning for økonomien i sektionen.  

Ville gerne bibeholde de nuværende slipformer. 

 

Dan 084 

Havde fra sæsonstart fået 4 nye ” gamle ” medlemmer fra Skagen. Foreningen havde fremgang i 

dueantallet, dog kunne dueantallet sagtens øges, hvis nogle af foreningens mere passive medlemmer 

deltog lidt oftere på de forskellige flyvninger. Roste bestyrelsens beslutning om senere indlevering 

ved en enkelte flyvning. Roste samtidigt transport og EDB. 

 

DAN 025 

Havde ikke nogen kommentarer. 

 

 

Andet 

Et gennemgående træk fra de fleste foreninger var, at man ønskede regionsslip på DDB flyvninger, 

både Lang og Mellem. 

 

Der var også et klart flertal for at høre de 2 andre sektioner i Nordjylland, om et evt. samarbejde 

omkring transporten ,inden sektionsbestyrelsen selv gik i gang med at undersøge egne muligheder i 

den forbindelse. 
 

Øvrigt 

Der blev endvidere talt om det manglende spil i sektionen. Mange mente at det manglende spil 

skyldes misundelse. 

Finn Nielsen kom med et udspil til at man kunne spille på andres duer. På den måde kunne 

udefrakommende også spille med. Lidt tilbage til den gamle totallisatortid. Det må vi høre mere om 

senere. 

 

En anden ting der også blev drøftet var de forskellige konkurrencer bla. Makkercup, 1 års cup og  

evt en foreningcup. Flere var af den opfattelse at ovennævnte konkurrencer skulle have en chance 

igen., og at sådanne konkurrencer kunne være med til at løfte dueantallet igen på sektionens 

kapflyvninger. 

 

En slags ” åben dueslag dag ” blev også drøftet. Alle mente det var en god ide. Aktivitetsudvalget 

ville gerne dække udgifter til evt. annoncer. Man ville have et udspil fra Aktivitetsudvalget om 

hvordan fremgangsmåden skulle være. 

 

Generalforsamlingen og Udstilling 2008 bliver afholdt den 5-1. Arrangør er DAN 025 HJØRRING 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen/ J.P. ( 24-9-2007 ) 

 

 


