Formandsmøde den 28-9-2017
Vrå stod for mødet
Formand
Frank bød velkommen til formandsmøde. Alle formænd minus 215
var mødt.
Frank har været medlem i 50 år, han kan ikke huske han har oplevet
noget lignende år.
Der var en dårlig opstart på flyvningerne. Vores sektion har ikke haft
så mange tab som mange andre sektioner bl a 53 og 54. Vi måtte
lave Haderslev om til Åbenrå, for der manglede løslader i Haderslev.
Vi har haft et lille underskud men ikke noget af betydning. 75 slag
deltog i sektionen, det var 13 mand mindre end for 5 år siden. Mange
vil flyve sport i DDB, men noget mindre i åben. Vi er gået meget ned i
deltagelse på ungeflyvningerne, men der var også mange der var
berørt af ungesyge.
Vi har haft 14653 duer med og 296 unger med i snit sidste år. I år har
der været 231 unger med.
Angående sekt. Vindere har det været rimeligt fordelt mellem
foreningerne.
Sektion
189: Fælles transport som i 2017 var de tilfredse med.
126: Flyvning og afhentning komplet. Sæsonen generelt gået godt og
har ikke fløjet med unger på grund af ungesyge.
212: Vil stadig helst at vi flyver for os selv i sek.
182: Var stort set tilfreds med flyvningerne.217 Længere tid mellem
slippene, vi også gerne at vi kører selv ellers tilfreds med afhentning
og transport.

196: Vil helst vi kører selv, mangler Esbjerg og Odense, udmærket
tilfreds med løslader.
084: Har været heldige med vind i år og vi skal passe på det ikke
bliver for dyrt.
025: Stort set tilfredse med årets flyvninger. Der måtte godt være lidt
mere luft i nogle af bilerne.
189: De 3 løs ladere havde talt om at vi måske skulle starte senere
med ungeflyvninger.
DDB
025: Udmærket DDB aflyste 1 uges flyvning ellers en god sæson.
084: Havde heller ikke noget at komme efter og det var der heller
ikke for flg. Foreninger 196 – 217- 182 –212- 126 og 189 han takkede
for at det havde gået godt i brevduehuset med pakning.
084: Venter at holde udstilling i år hvis ikke der bliver problemer med
fugle influenza, der var et tilfælde med 4 gråænder i øjeblikket, men
det skulle være en mildere grad end sidste år.
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