Bergens Praktdueforening
ÅRSBERETNING 2012
Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning:
Formann
Per G. Nielsen
Økonomi / IT& Web
Rolf H. Hegland
Styremedl. / sekretær Steinar Sætre
Styremedl./ PR-kontakt Alf B. Knutsen
Varamedl. Birger Johnsen og Bjørn Johannessen
Medlemsoversikt pr. 1 desember er 29 seniorer.
Det har vært avholdt 3 styremøter og 9 gode medlemsmøter med
særdeles godt frammøte.Når medlemmer gleder seg til møtene, da
gjør vi alle noe riktig. Sommermøte hos Alf, Oktobermøte med
lokalutstilling hos Bjørn J., samt Julemøte hos Rolf Henning setter en
ekstra spiss på det hele.
Vår forening gjorde et formidabelt arbeid med å få til en
landsutstilling.Men når slutt forhandlingene krevde en økonomisk
garanti for 90 gjestedøgn, så sa vår økonomi stopp. Prisnivået i
Bergen er dessverre uoverkommelig for vår «lille» hobby.
Interessen for forskjellige flygeduer er voksende, derfor opprettet vi
en egen flygedue gruppe som det nå arbeides med og Birger Johnsen
er kontakt person.
Foreningen er nå registrert i Brønnøysund og det åpner kanskje for
nye muligheter.

Vi deltok med en flott stand da Hønseklubben holdt utstilling på Stend
og vi markerte oss godt med forskjellige raser som vekket interesse.
Vi er mange aktive medlemmer med særdeles gode og forskjellige
raseduer.Siste Landsutstilling ga flotte resultater. 5 gullmedaljer 2 til
Johnny og 2 til Rolf Henning og 1 til Per. 4 gruppevinnere ved
Johnny, Steinar, Per og Rolf Henning.Mange andre gode resultater
for medlemmer fulgte godt opp. Så fikk vi nettopp en Europamester og
Europachampion i Leipzig, nemlig Rolf Henning med sine meget gode
Kinesere .Dette er ufattelig stort, så vi bukker og gratulerer så mye.
Like verdifullt er våre passive medlemmer som støtter en viktig kultur
og hobby som strever med å få nye medlemmer.
Hele foreningen samarbeider seriøst og godt og vi har mange
medlemmer som gjør en utmerket innsats for klubben.Våre dommere
er aktive og deres engasjement kommer medlemmene til gode.
BPDF`s virksomhet drives på dugnad og det sosiale samkvem er
grunnpilaren.
Per G. Nielsen

