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Indledning ved formand.
Tilbagemelding fra foreninger angående Ddb og Sektion
Udstilling
Oplæg fra Bestyrelsen.
Slipform angående unger. Ud sammen eller før de gamle duer.
Antal duer i kurve
1 års cup ddb/sektionsflyvninger
Kapflyvningsplan
Evt.

188 og 217 var ikke fremmødt.
1. Indledning ved Formanden.
Formanden startede med at byde de fremmødte velkommen, og takkede for den
store deltagelse på sektionens flyvninger, til trods for gebyrstigning.
Der er i sæsonen 2013 afsendt 15 483 duer, hvilket var ca. 700 mere end i 2012 og
dermed et overskud på kapflyvningsplanen.
Men det har været en mærkelig sæson nogle har haft store tab, mens andre næsten
ingen duer har mistet. Især i juni havde vi meget høje hastigheder, med nogle store
tab.
Odense blev som bekendt kørt hjem igen, pga. umulige vejrforhold.
Stor ros til løslader, som har gjort et godt arbejde i en svær sæson.
Igen i år har flere af sektionens medlemmer været ramt af Adenovirus, både unger
som gamle duer. Hjemmesiden har igen i år kørt uden problemer, stor ros til
Jesper for et stort arbejde, og hurtige resultater.
Uge 30 i Ddb. Var en skandale, men viste dog at duerne godt kan nå frem til tillige
slip på en fredag, med indlevering om torsdagen.
Havde ikke modtaget referat fra fællesmøde med sek. 53/54 før indkaldelse til
formandsmøde, vil gerne hører de fremmødte foreninger om deres holdning til
videre samarbejde med sek. 53/54.

215. Hvis der er en økonomisk gevinst, i forhold til indflydelse på
Kapflyvningsplan og økonomi.
189. Ønsker hele økonomien frem fra 53/54 angående kapflyvningsplan. Sek. 63
bestemmer selv slip for deres duer. Bange for at der ikke er plads på bilen i alle
uger, og derfor duer i midtergang, hvilket ikke må ske.
196. Forsæt hvis der er noget at forhandle om.
195. Fremlagde tal fra 2003 omkring fællesslip/transport. Ligeglad med at der
skulle stå duer i midtergang.
175. Forsæt hvis der er god økonomi i det
084. Forsæt hvis der er min. 2 kr. at sparer pr. due. Sektion 63 duer skal ud først,
da de har flest km. Hjem.
182. Ønsker at arbejde videre, er ligeglade at køre til Aalborg med deres duer.
126. Forsæt hvis der er en meget god økonomi i det. Sek.63 duer skal slippes for
sig selv ellers kan 126 ikke stemme for. Påtalte evt. problemer angående logistik
og vanding af duerne.
212. Mener vi skal fortsætte selv.
025. Mener vi skal fortsætte selv, hvis ikke der er en stor besparelse.
2. Tilbagemelding fra foreninger angående sektion/Ddb
215. Kritik af Ddb slip i uge 32 pga. vejret. Ddb bør søge bedre økonomi især på
de lange flyvninger, væk med de længste langflyvninger.
Tilfreds med sektion.
212. Tilfreds med sektion. Stor ros til løslader i sek. 63
Ddb uge 30 en skandale.
196. Ddb uge 30 under al kritik, man kunne evt. have lavet en flyvning for de duer
der blev sluppet forkert.
Divisioner i sektion bør være på åben og ikke sportsduer.
195. Intet at bemærke.

189. Ønsker regelsæt omkring fejlslip, bare se Ddb uge 30.
Evt. opstart af ungeflyvninger, på nogle kortere flyvninger, inden de flyvninger
der er på kapfl. Plan.
Offentliggørelse af alle hjemkommede duer på sektionsflyvninger og ikke kun de
20 %.
Mener at Ddb vægter flyveplan, højere end økonomi. Mener at sværhedsgraden på
Ddb er for høj, og dermed mindre duetal.
Evt. fredags indlevering på Ddb.
Regionsmesterskab er ikke aktuelt for medlemmer i sek. 63, med de regler der er i
dag. Ønsker en mere fair resultatopgørelse på Ddb, for at holde på medlemmerne.
175. Intet at bemærke.
126. Tilfreds med sektion.
Utilfreds med uge 30 på Ddb, ønsker regelsæt omkring fejlslip, på såvel sek. Som
Ddb flyvninger. Især til de mesterskaber hvor alle flyvninger tæller med.
182. Tilfreds med sektion og Ddb.
Ønsker sport Ddb ud før hvid Ddb.
Ønsker Odense væk fra kapflyvningsplanen.
084. Tilfreds med sektion, ønsker også Odense væk.
Ønsker Giesen og Dresden væk fra Ddb s Kapflyvningsplan.
025. Intet at bemærke.
3. Udstilling
2014- Nibe 11/1 2014 i Vokslev Hallen.

4. Oplæg fra bestyrelsen.
A. Antal duer i kurve.
20-26 Hanner
20-28 Hunner
20-28 Unger
Der var general opbakning omkring forslaget.
B. Slipform med unger.

Unger ud før de gamle duer. 7 foreninger for og 3 foreninger mente ungerne skulle
ud sidst.
C. Etårs cup. Ddb/sektionsflyvninger.
126-182 Melder i så fald helt fra at deltage hvis sektionsflyvninger skal tæller
med.
175-195 måske der kan laves 2 konkurrencer, henholdsvis Ddb og sektion.
D. Oplæg til Kapflyvningsplan
Uge 19 Vejle 1-2
Uge 20 Kolding 1-2
Uge 21 Vamdrup
Uge 22 Kolding
Uge 23 Åbenrå
Uge 24 Vamdrup
Uge 25 Kolding
Uge 26 Haderslev
Uge 27 Vejle med unger
Uge 28 Kolding med unger
Uge 29 Vamdrup med unger
Uge 30 Kolding med unger
Uge 31 Åbenrå med unger
126-189-195 Sammenlign planen med de øvrige sektioner, for ikke at have for
mange slip på samme station samme dato.
182. efterlyste Esbjerg.

NB. Vandrepokaler skal senest 1/11 2013
Indleveres til et af bestyrelsens medlemmer.
Pbv. Allan Jensen

