
Referat af formandsmøde 2016 i 189 Vendsyssel 

1. Indledning af formand af Frank 
Frank bød velkommen til formandsmøde og takkede 189 for at stille klubhus 
til rådighed med brød/kaffe og vand, han synes det er en god ide at komme 
rundt til de forskellige klubber. 215kom ikke til mødet, han vidste ikke 
hvorfor. 

Sæsonen 2016 havde været en hård sæson med mange dårlige dage og stort 
frafald, især for de 1 årige duer og det havde været et svært år at være 
løslader i. Vi havde sendt 14500 duer næsten 2000 færre, dog en flyvning 
mindre end året før. 

Vi havde sendt 1500 unger på 5 flyvninger. Der har ikke været så mange unger 
som sidste år, 27 har fløjet med unger, 2 mere end sidste år, 79 medlemmer 
har deltaget på sektionsflyvninger 3 mindre end sidste år. 

2. Tilbage melding fra foreningerne om sektion 63 
 
182: Er generelt tilfredse med kørsel sammen med sektion 53-54 
 
084: også stort set tilfreds med de stationer vi har i dag. Vi vil gerne beholde 
Vamdrup unger, gamle og unger må gerne slippes i forskellige steder i byen. 
 
196: Hans vil gerne vi kører selv 
 
217: Vil gerne have længere tid mellem slippene. De vil også helst køre selv, så 
der er flere mugligheder for ændringer. 
 
212:Vil helst køre selv og gerne have Odense og Esbjerg med og længere 
mellem slippene. 
 
189: Længere mellem slippene ellers tilfreds og går ikke ind for fælles slip. 
 
126: Vældig tilfreds med vores flyveplan, bortset fra Horsens som er for kort, 
deres unger vil ryge med nordpå. 



 
025: er stort set også tilfreds, men nogle ville gerne have Odense-Esbjerg men 
er ikke flertal 
 
084: Sluttede med at sige at skulle vi køre selv ville det komme til at koste 
mindst 10 kr. for en due i sektionen, men man ville selvfølgelig hører om pris 
for kørsel ved mindst 2 vognmænd. 
 

3. Tilbagemelding angående DDB og nye forslag til nye stationer 
 
182: er tilfredse med flyvningerne også med 12 Sportsflyvninger, da 
medlemmerne er glade for dem. 
 
084: Würtsburg er alt for lang til langflyvning for bl.a. Skagen har 900 km. Før 
var den en landsflyvning. 
 
196: Har ingen ting. 
 
217: 12 sportsflyvninger er for mange den lille mand har ikke en chance med 
så mange sportsflyvninger. 
 
212: 12 sportsflyvninger er udmærket, Wurtsburg er for lang. 
 
189: DDB må kunne lave et budget som man kan læse og vi synes at det ville 
være fint hvis evt. sektionerne måtte arrangere kørsel på mellem distancerne 
fra grænsen og til Altona, kan vi sagtens lave det sådan at vi kører om 
fredagen, så vi sparer en dag og penge. 
 
126: Det er ok med de 12 sportsflyvninger. 
 
025: Tilfreds med flyveplanen, men det er nok for meget med 12 
sportsflyvninger for den lille mand og det giver mindre duer på åben, 
Wurtsburg er alt for lang. 
 



196:Nævnte om man eventuelt kunne lave slagspil på sportsduerne. 
 
     PÅ bestyrelsens vegne 
     Jørn Bentsen 
 
 
 
 
 


