Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn
Den 01. februar 2016
Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole
Lørdag den 30. januar 2016 klokken 10.
-1 Valg af dirigent:

Mogens Hald blev valgt.

- 2 Konstatering af mandater:

033: 3
045: 3
049: 2
059: 0
071: 5
116: 1
135: 2
199: 2
225: 2
242: 2
Bestyrelsen: 6
I alt 28 stemmeberettigede var fremmødte.

-3 Valg af stemmetællere:

Dirigenten.

-4 Formandens beretning:

BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN”
For andet år arrangerede sektionsklubben vore flyvninger med leje af automobil og frivillige chauffører. Denne løsning er den praktiske løsning når vi skal holde gebyrerne på et
anstændigt niveau. Det fungerede upåklageligt og de fire frivillige nemlig: Dennis Madsen,
Kim Hansen, Lars Bruun Jensen og Mogens Hald lavede et rigtigt godt stykke arbejde, og
der er grund til at sige tak til de fire for indsatsen. Vi har i bestyrelsen et håb gående ud på
at de samme personer igen i 2016 vil tage en tørn for sektionsklubben, så vi satser på igen
at transporten foregår på samme måde.
Afviklingen af flyvningerne gik helt normalt uden problemer.
Økonomien på selve kapflyvnings programmet er ikke noget at juble over, idet selve flyveaktiviteterne giver et underskud. Underskuddet bliver imidlertid i en acceptabel størrelse
på grund af indtægter fra kontingent og udstilling.
Kontrolstedet i Brøndby har igen i år fungeret upåklageligt og der igen grund til at sige
Brøndby tak for en god indsats. Jeg vil derfor bede vor kasserer om at indkøbe en ærespræmie til Brøndby som et synligt bevis på vor anerkendelse af arbejdet. Lars Bruun fra

Vido udregner vore resultater og vedligeholder vor hjemmeside et arbejde der udføres til
UG, tak til Lars for det.
Udstillingen i 2015 forløb igen rigtig godt og der bliver lavet et godt stykke arbejde omkring
dette arrangement med Dennis Madsen og Jonas Madsen i spidsen. En særlig tak til Muhammad Zuferov for at få tilsagn om unger til vort lotteri og ikke mindst en tak til de due
ejere der skænker ungerne til lotteriet. Auktionen skuffede os med hensyn til de opnåede
priser. Vi prøver igen i år med at sælge danske duer, denne gang fra Michael Harder 098
og fra Erik Henriksen og Jonas Madsen 059 forhåbentlig med bedre priser. Udstillingen er
en vigtig milepæl her om vinteren hvor vi af naturlige grunde ser lidt mindre til hinanden.
Tak til udstillingsudvalget og øvrige hjælpere.
Om 8 dage afholder De danske Brevdueforeninger repræsentantskabsmøde. Jeg vil som
sektionsformand ikke blande mig i hvorledes foreningerne forholder sig til dagsordenens
punkter. Jeg vil imidlertid opfordre til at man tænker sig rigtig godt om i forhold til hvordan
man vil stemme. For mig at se er der et par vigtige punkter at forholde sig til. Det første
drejer sig om tværgående konkurrencer hvor der hidtil har været nogle af konkurrencerne
der er blevet afgjort på lokalt opnåede sektionspoint. Den form for opgørelser forudsætter
at sektionerne er omtrentlige lige store og kan sammenlignes. Det er imidlertid langt fra
tilfældet. Resultatet heraf er at det kan forekomme at et slag der på samtlige flyvninger
bliver slået af et andet slag alligevel kan vinde konkurrencen. Det virker urimeligt, derfor
forhold jer til disse forslag om ændrede propositioner til tværgående mesterskaber.
Sidste år gik Peter Knudsen fra Ringsted bort hvorfor der skulle vælges et nyt hovedbestyrelsesmedlem i stedet. Inden mødet havde ingen kandidat meldt sig til valget fra Region
Øst. Det var derfor en overraskelse at på selve dagen for mødet meldte Jan Qvortrup sig
så pludselig til opgaven. Det betød at en række foreninger blev taget på sengen, så at sige
og resultater var at stemmerne blev splittet sådan at Henrik Larsen fra Nordjylland blev
valgt og Region Øst dermed mistede et mandat i hovedbestyrelsen. Læren at denne episode er at uden nødvendig forberedelse og nødvendigt forarbejde så opnår man ikke at få
sine mål opfyldt. Derfor er det besynderligt at ingen fra Region Øst har meldt sin kandidatur til det ordinære valg om denne post der finder sted på årets møde. Det burde ligge lige
for at man tog kampen op med den rigtige forberedelse denne gang, men det ser ikke ud
til at være tilfældet.
En anden ting jeg vil nævne for jer er det forhold at regnskabet udviser et underskud på 228.000 kr. Det er et regnskab der bærer præg af at der fra bestyrelsens side ikke er udvist rettidig omhu. Jeg skal ikke gå i detaljer her på dette møde omkring regnskabet men
gøre opmærksom på at Hovedbestyrelsen i de sidste fem år har udvist en slingrekurs der
ikke ligefrem er tillids skabende i forhold til medlemskredsens tro på at man har en bestyrelse der er i kontrol med økonomien.

Til sidst vil jeg gerne sige bestyrelsen tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde, vi har i
denne sektion en god bestyrelse, det er vigtigt fordi en god stemning i bestyrelsen forhåbentlig forplanter sig ud til medlemsforeningerne.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
-5 Regnskab 2015 Kim redegjorde for regnskabet som denne gang er kommet ud med et
beskedent underskud, hvilket overvejende skyldes en forsinket regning fra 2014.
Der blev spurgt ind til hvad formålet er med at have en så forholdsvis stor sum penge ca.
270.000 kr. stående passive hen.
Det er bestyrelsens hensigt at pengene formentlig en dag skal bruges til køb af eget køretøj til brug for afvikling af de kortere flyvninger den dag hvor der ikke mere er basis for at
afvikle 100 kilometer flyvningerne i det nuværende sæt op.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
-6 Indkomne forslag:
Et nyt sæt reviderede sektionslove blev vedtaget med ordlyd som i fremsendte forslag.
Lovene skal nu formelt godkendes i De danske Brevdueforeninger.
Når dette er sket lægges de på hjemmesiden.
-7 Valg til bestyrelsen: a) kim Hansen blev genvalgt.
b) Dennis Madsen blev genvalgt.
c) Muhammed Zuferov blev genvalgt.
-8 Valg af en bestyrelses suppleant: Tuncer Sahinn blev genvalgt.

-9 Valg af løslader: Jørn Boklund blev genvalgt.

-10 Valg af 2 revisorer: Per Christophersen samt Gunnar Fogtmann blev genvalgt.

-11 Valg af en revisor suppleant: Mogens Hald blev genvalgt.

-12 Fastsættelse af kontingent 2016: Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. årligt.

-13 Kap flyvningsplan 2016: De 5 af bestyrelsen foreslåede sektions flyvninger - Borås
uge 21 – Løgumkloster uge 22 – Hyltena uge 26 samt Padborg gamle og unger uge 30
samt alle 3 Rødby fælles slip blev vedtaget.
-14 Mesterskaber 2016: Sektionsmesterskabet gamle duer 2016:
Samtlige 4 sektionsflyvninger samt Skövde Rød 11.06 – Bremen
Hvid 18.06 – Vetlanda 9.07 samt Emmen Hvid 16.07 samt de 3
Rødby fælles slip udgør Københavns mesterskabet med gamle
duer 2016.

Sektionsmesterskabet unger 2016:
Padborg samt Henstedt samt de 2 Rødby fælles slip,
udgør Københavnsmesterskabet med unger 2016.
Juniormesterskabet 2016:
Samtlige 4 sektionsflyvninger med gl. duer samt de 3 Rødby
fælles slip gl. duer udgør junior mesterskabet 2016.

Da ingen yderligere ønskede ordet takkede dirigenten for en god og saglig generalforsamling og formanden ønskede alle en god sæson 2016.

På bestyrelsens vegne
Søren Larsen

