Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn
Den 13.januar 2018
Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole
Lørdag den 6. januar 2018 klokken 10.
-1 Valg af dirigent:

Mogens Hald blev valgt.

- 2 Konstatering af fremmødte mandater:
033: 2
045: 2
049: 2
059: 0
071: 4
116: 2
135: 2
199:1
225: 0
242: 2
Bestyrelsen: 6
I alt 23 stemmeberettigede var fremmødte.
-3 Valg af stemmetællere:

Dirigenten.

-4 Formandens beretning:
BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN” 2018.
Sidste år sagde jeg i min beretning at 2016 havde haft en drilsk sommer på grund af vejret. Jeg forestillede mig ikke at vi kunne komme ud for en endnu værre sommer rent vejrmæssigt. Men det kunne vi. 2017 er vel den vådeste sommer jeg kan erindre mig i de
snart 50 år jeg har fløjet med brevduer. Det fik også betydning for afviklingen af kapflyvningerne hvor både DdB og Sektion 11 så sig nødsaget til at aflyse flyvninger. For vort
eget vedkommende blev det den weekend hvor vi skulle flyve fra Padborg med unger og
gamle hvor det ikke var muligt at gennemføre flyvningerne. De øvrige flyvninger i sektionens regi blev gennemført normalt. En tak til Dennis og Kim der påtog sig at køre en tur
hver. Vi planlægger til den kommende sæson igen at arrangere os med frivillige chauffører
og samarbejde med Sektion 12 på de foreslåede kapflyvninger. Der er ligeledes grund til
at sige tak til kontrolstedet i Brøndby, der fungerer helt upåklageligt, og lige som de øvrige
år siger vi tak ved at skænke en ærespræmie til klubben som tak for indsatsen. Ligeledes
vil jeg bede vor kasserer om at indkøbe et par flasker vin til Lars Bruun der stadig administrerer vor hjemmeside og resultatformidling, som tak for indsatsen.

Udstillingen i 2017 blev vi desværre tvunget til at aflyse på grund af den veterinære situation med fugleinfluenza. Vi kunne dog gennemføre både generalforsamling og auktion. Forløbet bliver dog ikke det samme når udstillingen ikke kan gennemføres. Jeg vil dog alligevel sige tak til hjælperne og udstillingsudvalget der stillede op til arbejdet.
Storkøbenhavns mesterskab for 2017 blev vundet Lisbeth/ Kim Hansen 0242, nr. 2 Layth
& Thaer Al Robai 0199 og nr. 3 blev Folmer Mikkelsen 071. Juniormesterskabet blev vundet af Lucas Kramhøft 0242 som eneste deltager. Ungemesterskabet blev vundet af Danny og Preben 071, nr. 2 blev Herluf Bennetzen 071 og nr. 3 blev Tuncer Sahin 0225.
På De danske Brevdueforeningers repræsentantskabsmøde i februar skal der i år ikke
tages stilling til kapflyvningsplanen der jo som bekendt vedtages for to år af gangen. Der
er der i mod både valg til hovedbestyrelsen og forskellige lovændringsforslag til behandling. Sektionsformændene i Region Øst har inviteret til formandsmøde i Ringsted den 10.
januar for blandt andet at drøfte dagsordenen til rep.mødet. Jeg kan opfordre til at foreningerne deltager i dette møde for at bidrage med synspunkter. Hovedbestyrelsen arbejder
for tiden med en model for at indføre on-line totalisatorspil på brevduer. Hvordan det går
med dette arbejde vil der blive orienteret om på rep.mødet, men kort kan jeg som medlem
af totalisatorudvalget sige at der arbejdes hårdt både overfor det politiske system og for at
etablere et nødvendigt samarbejde med Dansk Hestevæddeløb. En egentlig afklaring kan
vi forvente i løbet af 2018, således at repræsentantskabet kan tage stilling til projektet på
mødet i 2019.
Til slut vil jeg sige en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Det er vigtigt at der er personer der er parat til at tage ansvar og initiativ i vor organisation. Uden sådanne personer
ville det ikke være muligt at drive vor hobby, at flyve og konkurrere med brevduer.
Ingen havde bemærkninger til beretningen som herefter enstemmigt blev vedtaget.
-5 Regnskab 2017 Kim redegjorde for regnskabet som denne gang er kommet ud med et
overskud på knap 6000 kr.
Flere spurgte ind til formuen på ca. 300.000 kr. som hvert år bliver en smule forøget.
Hvad skal pengene bruges til?
Svaret fra bestyrelsen var at det stadig er meningen at pengene en dag skal bruges til stor
bil som kan klare sektionens slip og køre de korte flyvninger for os når klub 10 og klub 3
ikke mere eksisterer, men lige nu er der stadig for mange duer med på de korte flyvninger
hvilket gør at der ikke er kapacitet nok på en vogn.
Herefter blev regnskabet godkendt.
-6 Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
-7 Valg til bestyrelsen: a) Kim Hansen 242 blev genvalgt. (2 år)

b) Dennis Madsen 071 blev genvalgt. (2 år)
c) Carl Erik Nielsen 071 blev genvalgt.(2 år)
-8 Valg af en bestyrelses suppleant: Mogens Hald blev genvalgt.
-9 Valg af løslader: Jørn Boklund blev genvalgt.
-10 Valg af 2 revisorer: Mogens Hald 242 samt Martin Bekker 135 blev genvalgt. Som
revisor suppleant blev Erik Kruse 045 genvalgt.
-11 Fastsættelse af kontingent 2018: Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. årligt.
-12 Kap flyvningsplan 2018:
Uge 20 (19.maj)
Uge 21 (26. maj)
Uge 22 (2. juni)
Uge 23 (9.juni)
Uge 24 (16. juni)
Uge 29 (21. juli)
Uge 30 (28. juli)
Uge 31 (4.august)

Rødby (fælles slip)
Värnamo
Padborg
Rødby (fælles slip)
Padborg
Rødby gamle(fælles slip)
Rødby unger (fællesslip)
Padborg gamle
Padborg unger
Rødby gamle(fælles slip)
Rødby unger(fælles slip)

-13 Mesterskaber 2018:
Sektionsmesterskab gamle duer 2018:
Samtlige sektions flyvninger inklusive Rødby fælles slip samt følgende ikke sports flyvninger i DdB regi: SKØVDE (9.6)-BREMEN(16.6)-Jønkøping (7.7)-EMMEN (14.7).
Sektionsmesterskabet unger 2018:
Padborg(28.7) samt HENSTEDT(04.08) samt Rødby unger den 21. juli + 4.august(fælles
slip)
Juniormesterskabet 2018:
Samtlige 8 sektions flyvninger med gamle duer inklusive Rødby fælles slip.
-14. Eventuelt: Da ingen ønskede ordet takkede dirigenten for en god og saglig
generalforsamling og formanden ønskede alle en god sæson 2018.
På bestyrelsens vegne
Søren Larsen

