Referat Formandsmøde 2015 Nibe
1. Indledning ved Formand.
Frank bød velkommen til formandsmøde, og hermed en tak til Nibe for at stille klubhus til rådighed
for mødet, samt værtskab, med øl/vand samt kaffe og brød. Syntes det er en god ide at komme rundt
til de forskellige klubber. Havde fået besked om at 212 ikke kom, samt 196 lidt senere.
Sæsonen 2015 Havde lagt op til noget rigtig godt vejr i træningsopstart, men da vi skulle til at
kapflyve, blev der koldt, som vi også kunne se på antal afsendte duer de første 2 gange, her har vi
aldrig haft så lidt med. Men året som sådan har været en succes med i alt 17 637 duer, med 1
flyvning mindre end 2014, kun sendt ca. 600 duer mindre.
Vi må sige, at vores sektion er den der sender færrest unger. Men vi har også større udfordringer
med hensyn til vores geografiske afstand i forhold til sekt. 53 og 54.
Samarbejde med hensyn til transport, løsladere, opsamling, drikketrug og slipsteder har fungeret
ved fælles hjælp, som bl.a. resulterede i at flytte et slipsted, og få duerne ud fredag, for duernes tarv.
Der har været indsat flere biler på flyvningerne, for ikke at have duer i midtergang, der har været 7 i
højden på de fleste ture med gamle duer, kun en gang var det nødvendigt at have 8 i højden på 2
stakke. Der var ture med unger hvor vi satte due antal ned i kurvene.
Der skal laves ny kapflyvningsplan og eventuelt nye slipsteder. Vi skal også have set på de fælles
udgifter, ved opsamling.
Vores EDB har Jesper Kristensen som sædvanligt kørt til alles tilfredshed, samt statistikker er sendt
ud.
Kasseren har spil klar til udbetaling, udleveres senere i dag.
Der har været 82 medlemmer i 2015 mod 87 i 2014 der har deltaget på sektionsflyvninger.
Der har været 25medlemmer i 2015 mod 35 i 2014 der har deltaget på ungeflyvninger.
Der har været 79 medlemmer i 2015 mod 80 i 2014 der har deltaget på DDB flyvninger.
Kunne eventuelt ønske at Regions mesterskaber i DDB blev beregnet efter placering point i stedet
for sektionspoint.
2. Tilbagemelding fra foreninger angående sektion 63.
217: vil gerne at vi kører selv, og afhentning af duer ved klubhus, og vil godt betale 2-3 kr. mere
pr. due.

189: mener også der er for få opsamlingssteder i sektion 63. og kan også se fordel i at kører
selv.
196: tilfreds med 2015 i sektion 63
182: tilfreds med samtransport med 53/54 og priser som de er nu.
126: tilfreds med transport og sektion, med efterlyser regler for vanding af duer på slipsted.
084: tilfreds med samtransport.
025: 50/50 opbakning om fællestransport eller at kører selv. Vil gerne at kurvene er bundet fast i
bilen, når der står 7 i højden og vil gerne have mere brede i slipstederne.
3. Tilbagemelding angående Ddb025: Vil gerne at der kan slippes duer fredag, duernes tarv må komme først, også i ddb.
Regionsmesterskaber nedlægges eller også må der laves nye udregningsregler.
084: utilfredse med et par slip på ddb.
126: mener også der har været et par uheldige slip, og der er mistet mange duer i år.
182: tilfreds med ddb
189: mener at løslader på Ddb skal på kursus, at slippe duer i Essen i den varme er under al
kritik. Mener også Regionsmesterskaber skal have nye beregningsformer.
196: vil gerne høre om der har været fejlslip i år (det har der ikke været i vores region).
217: mener også der har været uheldige slip i år. Og nye beregninger til regionsmesterskaber.
4. Udstilling:
Frank: Aalborg vil gerne afholde udstilling i 2017.
Alle foreninger: så længe der er klubber der vil afholde udstillingen i sek.63,skal vi bibeholde
den.
2016 Løgstør 126
2017 Lilleheden 084

5. Fællestransport med sek. 53/54
217: mener vi skal kører selv. Og flere opsamlingssteder.

084: vi skal også se frem i tiden, der bliver jo ikke flere brevduefolk. Og mener vi skal forsætte
samarbejdet.
182: ønsker også at fortsætte.
126: ønsker også at fortsætte
189: vil gerne have flere opsamlingssteder og ligelige interne udgifter til opsamling i alle 3
sektioner.
25: ønsker ikke flere fællesslip.

6. Kapflyvningsplan/slipsteder.
217: ser gerne den gamle plan fra da vi kørte selv.
189: der skal være folk nok, til at hjælpe med at slippe duerne.
Færre slip i Kolding og flere i Vamdrup hvor der altid er nok til at hjælpe.
Og helst kun unger i Kolding pga. mangel på løslader i Kolding.
196: ser gerne Odense/Esbjerg eller anden øst/vestlig station.

7. Mesterskaber.
025: flere medlemmer ønske at alle flyvninger tæller og ingen fratræk.
084: skal ddb flyvninger indgå i sektionens mesterskaber.
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