
Hovedbestyrelsesmøde, den 4. november 2020 afholdt på Microsoft Teams 

Tilstede: Hovedbestyrelsen 

Referent: Michael Th. Larsen  

Ordstyrer: Tommy Egsvang Rasmussen 

Dagsorden: 

1. Velkomst og indledning v/Landsformanden  

Pia bød velkommen og introducerede mødets dagsorden. Der er behov for dette ekstra 

hovedbestyrelsesmøde umiddelbart inden vi indtegner Hovedbestyrelsens endelig 

oplæg til konkurrenceområder og grænseændringer, som skal behandles på 

repræsentantskabsmødet 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer eller ændringer. 

3. Konkurrenceområder og grænseændringer 

Ved hovedbestyrelsesmøderne den 29. – 30. august 2020 og 25. oktober 2020 har 

konkurrenceområder og grænseændringer været på dagordenen og Hovedbestyrelsen 

har på et forholdsvis tidligt tidspunkt udmeldt de ændringer, som Hovedbestyrelsen vil 

stille forslag om ved repræsentantskabsmødet. Af referatet fra det seneste 

hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober 2020 fremgår det, at Hovedbestyrelsen ikke 

havde til hensigt at ændre på det foreløbige oplæg, som fremgik af referatet fra 

hovedbestyrelsesmødet den 29. – 30. august 2020.  

Det bærende princip og intentionen for arbejdet med ændringer af konkurrenceområder 

har været, at forsøge at dele Jylland op i konkurrenceområder af rimelig størrelse 

samtidig med i videst muligt omfang at tilgodese de geografiske udfordringer, der er 

forbundet med indretningen af vores konkurrenceområder. Samtidig har 

Hovedbestyrelsen forsøgt at optimere fordelingen af den geografiske længderetning af 

Region Nord og Region Syd, der har stor betydning for både kapflyvningsplanens 

afstande samt tilpasningen af vores transportkapaciteter.  

Hovedbestyrelsen drøfter en række udfordringer, som er opstået i forbindelse med den 

endelige fintegning af grænserne og beslutter i den forbindelse følgende at stille 

følgende forslag til repræsentantskabet. 

Sektion 32 

Sektionens sydlige, vestlige og østlige grænse bevares uforandret. 

Nordgrænsen drages nord for Vejle. 

➢ Forventet medlemstal/slag efter ændringen – 70 medlemmer/59 slag 

➢ Afstand fra nord til syd: ca.100 km. 

➢ Afstand var øst til vest: 55 km. 



’KORTUDSNIT FØLGER’ 

Sektion 33 

I forlængelse af ændringen for sektion 32 ændres den sydlige grænse, som drages 

nord for Vejle. Sektionen vestlige og østlige grænse bevares.  

Den nordlige grænse drages syd for Aarhus og nord om Skanderborg. Grænsen nord 

om Skanderborg ændres ikke i forhold til de kortmaterialer der er tilgængelige på 

sekretariatet, men hovedbestyrelsen gør opmærksom på, at vi har konstateret bl.a. 

hovedbestyrelsesmedlem Anders Bo Brøbech, som har slagadresse i Hårby tidligere 

har fløjet i sektion 33 og at han ikke i forhold til dette forslag til hører til i denne sektion 

mere. Når hovedbestyrelsen vælger at nævne et navnet på et 

hovedbestyrelsesmedlem, så er det fordi det skal være klart for alle hvad dette forslag 

indebærer  

➢ Forventet medlemstal/slag efter ændringen – 64 medlemmer/58 slag 

➢ Afstand fra nord til syd: ca. 50 km. 

➢ Afstand var øst til vest: ca. 45 km. 

’KORTUDSNIT FØLGER’ 

Sektion 34 

I forlængelse af ændringerne for sektion 33 og 52 nedlægges sektion 34. 

Sektion 52 

I forlængelse af ændringen for sektion 33 og 34 overføres Djursland og Aarhus til 

sektionen. Den nordlige og vestlige grænse bevares.  

➢ Forventet medlemstal/slag efter ændringen – 111 medlemmer/100 slag 

➢ Afstand fra nord til syd: ca. 75 km. 

➢ Afstand var øst til vest: ca. 90 km. 

’KORTUDSNIT FØLGER’ 

Sektion 60, 61 og 62 

De tidligere drøftede ændringer for disse sektioner vil ikke blive fremsat som forslag fra 

Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen vil inden repræsentantskabsmødet i 2022 gå i 

dialog med de tre sektioner om fremtidige muligheder for ændring af 

konkurrenceområder. 

 

Sektion 41  

Det har tidligere været drøftet at overføre Brande-området til sektion 41. Dette vil ikke 

blive fremsat som forslag fra Hovedbestyrelsen i år. 

Ændringsforslag 



Hovedbestyrelsen opfordrer foreningerne til at fremsætte ændringsforslag, hvis de 

vurderer, at der er behov for ændringer i forhold til ovennævnte. Det er vigtigt, at 

forslagene er dokumenteret med tegnede kort. Ændringsforslagene skal i henhold til 

lovene være DdBs sekretariatet (ddb@brevduen.dk)  i hænde den 15. november 2020. 

Pga. den særlige situation med Covid19, så beslutter Hovedbestyrelsen ekstraordinært 

at udsætte fristen for indsendelse af ændringsforslag til grænseændringer til den 24. 

november 2020. 

Dispensationer 

Hovedbestyrelsen repeterer, at alle hidtidige skriftlige eller mundtlige dispensationer 

ophæves med virkning fra og med sæson 2021. Såfremt nuværende dispensationer 

ønskes opretholdt eller ny dispensation ansøgt som en konsekvens af de foreslåede 

grænseændringer, skal ansøgning herom indsendes af de berørte medlemmer til DdBs 

Sekretariat (ddb@brevduen.dk) senest den 24. november 2020. Hovedbestyrelsen vil 

derpå i overensstemmelse med DdBs love 15, stk. 4, indstille disse 

dispensationsansøgninger til behandling på repræsentantskabsmødet i februar 2021. 

Vigtigheden af dette indskærpes og denne deadline skal overholdes, og såfremt man 

undlader at indsende ansøgning til repræsentantskabsmødets behandling, vil man 

automatisk blive overført til den sektion, hvor man har slagadresse fra og med den 

kommende sæson. Det præciseres, at områder, der ikke er nævnt i ovenstående, 

forbliver uændret med hensyn til sektionsgrænser, men ikke i forhold til dispensationer. 

Kort med sektionsgrænser 

Hovedbestyrelsen beslutter alligevel ikke at udsende detaljeret kort til medlemskredsen 

nu, idet tegninger for de enkelte områder er optrykt i referatet. Der vil efter vedtagelsen 

på repræsentantskabsmødet blive produceret kort med grænser til alle i 

medlemskredsen. 

4. Lovændringsforslag 

I forbindelse med ovennævnte, så har Hovedbestyrelsen haft en drøftelse af lovenes 

kapitel 1, § 3, stk. 2 omkring medlemskab/familiemedlemsskab, som jf. denne 

bestemmelse alene kan etableres gennem indmeldelse i en lokalforening i den sektion, 

hvori slaget er beliggende. Hovedbestyrelsen vil fremsætte lovændringsforslag, som 

sikrer, at medlemmer godt kan optages som medlemmer i lokalforeninger udenfor den 

sektion, hvor slaget er beliggende. Slagets resultater vil dog stadig skulle opgøres i den 

sektion, hvor slaget er beliggende, uanset hvor medlemsskabet er etableret. 

5. Eventuelt 

Der er intet at referere. 
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