Referat af bestyrelsesmøde i sektion 21
Tirsdag den 26. november 13
Klubhuset Ringsted
Dagsorden :
Alle bestyrelsesmedlemmer deltog. Ingen suppleanter deltog

Punkt. 1

Velkomst
v/ formanden

Punkt. 2

Orientering
Hvad er der sket siden sidste møde
Medlemsmøde i sektionen
Vedr. træningsflyvning har 030 give 09 et bud om deltagelse
Ddb - hvad er der sket siden sidste og hvad er undervejs.

Punkt. 3

Økonomi / budget
Foreløbigt regnskab pr. 24/11 fremlagt - ser rigtig fint ud, der mangler dog de
sidste udgifter for kørsel til bestyrelse og foreninger af blive indregnet, samt ikke
afsluttet regnskab vedr. auktion mangler oplysninger fra M. C. Hansen.
Budget for 2014 drøftet og dette afsluttes løbende i december når vi har de sidste
tal.
Drøftet sponsormuligheder - Axel undersøger med Sparekassen sjælland.
Udgiftssedler fra bestyrelsen modtaget og videregives til kasserer.
Køre over broen Rødby - Puttgarden til Henstedt - sparer 680 kilometer plus
billigere bro - billetter skal bestilles i god tid.

Punkt. 4

Opsætning af dagsorden for generalforsamlingen.
Ændring af dato - til 5/01 pga. PR arrangement for Ddb den 12. januar.
Gennemgang af de enkelte punkter
Husk valg af kasserer skal sættes på
Præmieuddeling 2013 - medaljer er bestilt
Der bliver arrangeret et lotteri til denne dag for sektion 21.

Punkt. 5

Flyveplan 2013 – 14
Forslag om ændring af
Uge 21 Henstedt til Tinglev.
Uge 26 Alvesta til Hässleholm.

Punkt. 6

Sektionsudstilling.
Plan for dagen fremlægges.
Kl. 9.15 præmieuddeling.
Kl. 10.15 Generalforsamling.
Kl. 12.30 Spisning.
Kl. 14.00 Præmieuddeling udstilling.

Se udstilings proportioner - alle sektionsvindere inviteres.

Punkt. 7

Transport.
Transport – 2014
Der skal findes en løsning på hvem der kører turene om Lørdagen, der skal
undersøges forskellige muligheder - PK prøver at kontakte tidl. Chauffører.
Eventuelt ændring af ruten for opsamling - evt. 114 hente Hvalsø og køre til
Ringsted og lade sekt. Bil køre fra 09 til 030, for at spare kilometer i leje bilen.
Slagelse - Ringsted - Stenmagle : 51 km
Slagelse - Hvalsø - Ringsted - Stenmagle : 94 km
Hvalsø - Ringsted : 25
Hvad vil det koste, at få 0114 til at køre denne tur - dette undersøges
Kan man lave en fast pris aftale ved leje af bil ?
Ole Vigholt er tovholder på at undersøge omkring leje af bil - hvis andre skulle få
en god ide / tilbud - kontaktes Ole så han helt har styr på hvem vi taler med.

Punkt. 8

Hvad der ellers måtte være, samt kommet til senere.
Plan for medlemsmøde / auktion til foråret ?
Efter mødet er det lykkedes, at få en auktion til sektionen - ophørs auktion med
Hollænder Bertus Roording. Ca. 35 duer både unger, avls og flyveduer sælges.
Sektionen får 30 % af slaget og afholder udgifter til preauktion (DDB) katalog o.a.
Duerne fragtes hjem af Niels Anker og Ole Vigholt - sektionen giver lidt til benzin.
Hjemmesiden tilrettes med korrekt navn for Axel

