
Hovedbestyrelsesmøde Lørdag 25. februar 2011 
Sted : Sekretariatet Linde. 
 
Tilstede: Hovedbestyrelse og Sekretariatets medarbejdere 
 
Formanden, Erik Dybdahl bød velkommen med en speciel velkomst til Villy Petersen 
som nyvalgt til HB. Han gennemgik dagenes program og mødets dagsorden. 
 
Omtalte kort repræsentantskabsmødet som var blevet afholdt i en god ånd under de 
sædvanlige gode rammer i Brædstrup. Roste Udstillingsudvalget for gode initiativer 
til glæde for de besøgende. 
 
Der var blevet afholdt SBU-møde om fredagen og der var her truffet flere beslutninger 
vedr. SBU’s mesterskaber. Glædeligt var det at de stærke kræfter Per-Kristian 
Hansen og Erik Rasmussen fortsætter endnu en periode. 
 
DdB’s økonomi vil klart præge debatten i den nærmeste tid og han omtalte herefter 
kort de igangværende tiltag overfor Kulturministeriet. 
 
Konstituering 
HB konstituerede sig derefter således: 

Næstformand: Erik Rasmussen 
Intern revisor: Ole Nielsen 
Forretningsudvalg:  Erik Dybdahl, Erik Rasmussen, Ole Nielsen og Peter Andersen 
Ordensudvalg:  Peter Knudsen, Villy Petersen og Niels Peter Aggerholm. 
Løsladerudvalg:  Peter Knudsen, Peter Andersen, Ib Kristensen (folkevalgte) 
Transportudvalg:  Erik Rasmussen, Niels Larsen, Peter Andersen og Tommy E. Rasmussen 
Udstillingsudvalg:  Villy Petersen, Peter Knudsen, Ole Nielsen, Peter Andersen 
Redaktionsudvalg:  Tommy Rasmussen, Peter Knudsen og Bjarne Borresen 
Hjemmesideudvalg:  Peter Knudsen, Tommy E. Rasmussen og Bjarne Borresen 
PR-udvalg:   En opgave for alle. Der skal skabes bedre kontakt til lokalområderne 

 
Repræsentantskabsmødet 
Mødet i Brædstrup blev gennemgået. Der havde været en god forberedelses frem til 
mødet. Selve mødet var forløbet godt med en god stemning og med flere gode 
vedtagelser, såsom 4 sportsduer og kontingentfohøjelsen. Dirigenternes gjorde som 
vanligt et godt job. 
 
Auktionen over duerne fra DdB’s avlsslag var ikke den store succes. Desværre. Der 
arbejdes pt. med næste års auktion, hvor DdB’s auktionsside også er kørende. 
 
Udstillingsudvalget vil gerne have endnu flere slagsstande med og der truffet aftale 
med Pejsegården om yderligere 6 meter guld til stande. 
 
Det skal henstilles alle udstillere at standene skal være opstillet senest fredag kl. 18. 
Der har været kontakt fra Tyskland for en stand til næste år. Derudover arbejdes der med andre tiltag. 
 



Sekretariatets stand på udstillingen havde igen i år været velbesøgt. Det er 
opfattelsen at det er et godt tiltag, som mange medlemmer sætter pris på. Der skal 
sættes skilte op, der viser vej til standen.  
Det blev aftalt at et HB-medlem deltager på standen næste år. 
 
Der var enighed om at aftenfesten var forløbet flot og som forventet. Maden havde 
været i top og det samme gjaldt det nye orkester, som fik stor ros. 
 
Det blev besluttet at afholde repræsentantskabsmødet 2015 i Brædstrup. Det betyder 
at mødet vil finde sted i Brædstrup i 2013, 2014 og 2015. 
 
Gebyrer 
Budgettet for den kommende sæson blev gennemgået og det blev besluttet at 
gebyrerne skulle fastholdes på sammen niveau som i 2011. 
 
Præmier 
Set i lyset af den økonomiske usikre situation blev det besluttet ikke at udsætte 
pengepræmier i kapflyvningssæsonen 2012. 
Det blev vedtaget at vinderne af regionsmesterskaberne skulle hyldes fra scenen i 
Brædstrup og overrækkes en DdB præmie, som Sekretariatet skulle indkøbe. 
 
Det blev samtidig besluttet at der ikke kan vindes DdB præmiechecks mere men 
guldur eller tilsvarende præmie. 
 
Reglementet. 
Reglementet blev gennemgået og enkelte tilpasninger foretaget primært i forbindelse 
med nedlukningen af tekst-tv og de nye SMS/Internet muligheder. 
Det blev besluttet at udskille afsnittet vedr. kontrolurene i et særskilt Appendix til 
reglementet 
 
Transport 
Fra udvalget forelå der en foreløbig oversigt over de enkelte containeres anvendelse i 
2012 herunder DdB’s egen lastbil. 
Afhentning af de bornholmske duer var allerede på plads med god assistance fra en 
forening i nærheden af færgehavnen. 
Der vil ikke blive afholdt møder med ompakningslederne i år, da det blev gennemført 
sidste år. 
 
Der vil blive afholdt ét chaufførkursus i april måned. Sektionerne vil blive kontaktet 
for evt. deltagelse. Herefter vil stedet blive valgt. 
 
Sekretariatet 
Forretningsføreren gennemgik status på Sekretariatet i Linde. 
 
DdB’s Informationssystem 2012 blev gennemgået. Det kommer primært til at 
indeholde: 



Adgang for DdB’s løsladere til at indgive løsladelser og relaterede oplysninger (Ny besked, udsat, 
flytning, aflysning). 
Adgang for sektionernes løsladere til at indgive sektions løsladelser og relaterede oplysninger (Ny 
besked, udsat, flytning, aflysning). 
Løsladelsesoversigt på DdB’s hjemmeside med alle relevante oplysninger 
SMS information med løsladelser og relaterede oplysninger til medlemmerne (kræver tilmelding). 
Indberetning af duer fra medlemmer til foreninger via SMS enten via elektronisk 
system (TauRIS) eller manuel SMS. 
Indberetning af duer fra medlem til foreninger via DdB’s hjemmeside. 
Indberetning af duer fra foreninger via DdB’s hjemmeside. 
Diverse kontrol og administrations funktioner 
 
Økonomien blev herefter gennemgået. 
Det blev besluttet at sektionernes anvendelse af systemet skal koste kr. 2500,- pr. sæson. 
 
Det skal koste de medlemmer der ønsker at modtage SMS med løsladelses informationer kr. 50,- pr. 
sæson – for ét mobilnummer. Tilmelding er nødvendig. 
 
Sekretariatet udarbejder de nødvendige tilmeldingsformularer. 
 
Status på hjemmesidens omlægning blev gennemgået herunder status på auktionsmodulet. 
Det blev besluttet at aktivere en automatisk nyhedsskanning til hjemmesiden. 
 
Det blev besluttet at ændre på lyset på Sekretariatet således at vil kunne spares 75% på dette område 
årligt. Investeringen vil være tjent hjem på ca. 2 år. 
 
BREVDUEN. 
Bladets status blev gennemgået herunder økonomien: Efter en dialog med trykkeriet sidst år, kan 
bladet ikke trykkes billigere end det bliver. Der er taget diverse kontroltilbud. 
Det blev debatteret om et månedsblad ville være billigere at udgive, men skal bladet indeholde samme 
mængde stof (antal sider) vil dette ikke medføre en besparelse, idet trykprisen vil blive ca. dobbelt så 
stor og Postdanmarks vægtgrænser vil blive overskredet med porto forhøjelse til følge. 
 
Det blev besluttet at nr. 10 som udkommer medio maj og primært indeholder Opsamlingsplanen skal 
trykkes på Sekretariatet og udsendes til foreningerne samlet. Det samme gælder nr. 23 som 
udkommer primo september og primært indeholder de foreløbige resultater for sæsonen. 
 
Portoen er en stadig stigende udgift og det blev en nøje drøftelse besluttet, at fra og efteråret 2012 
udsendes Brevduen til en kontaktperson i hver forening, som derefter finder løsninger på udlevering til 
egne medlemmer. Det vil give en ganske betragtelig besparelse i organisationen. Arbejdet skal udføres 
af Sekretariatet, som må finde løsning på denne udfordring. 
Der skal være mulighed for at enkelt medlemmer kan få Brevduen sendt til hjemmeadressen mod egen 
betaling af porto. 
 
Regionsmøder 
Efter sæson 2012 skal kapflyvningsplanen for de kommende 2 år i støbeskeen. 
Der skal afholdes medlemsmøder i de 3 regioner og datoerne blev fastlagt således: 



14. august kl. 19 Region Nord – forventet St. Binderup kro 
15. august kl. 19 Region Syd – stedet oplyses senere 
18. august kl. 10 Region Øst - Hedehusene 
 
Hædersbevisning 
Der forelå 2 ansøgninger om hædersbevisninger. De blev begge godkendt. 
 
Næste møde 
7. august HB-møde. 
24-25. august Ordinært HB-møde 
 


