Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn
Den 27. januar 2015
Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole
Lørdag den 24. januar 2015 klokken 10.
-1 Valg af dirigent:

Mogens Hald blev valgt.

- 2 Konstatering af mandater:

002: 0
033: 1
045: 1
049: 1
059: 0
071: 4
116: 2
135: 1
199: 1
225: 1
242: 1
Bestyrelsen: 6
I alt 19 stemmeberettigede var fremmødte.

-3 Valg af stemmetællere:

Dirigenten.

-4 Formandens beretning:

BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN” 2015.
Hvert år mister vi en eller flere medlemmer der forlader vor organisation på grund af dødsfald. Normalt nævner jeg ikke disse personer ved navn men beder jer om hver især at
tænke på dem I har kendt og holdt af. I år må jeg dog nævne at medlem af Brøndby Brevdueforening Niels Anker Pedersen pludselig døde. Niels Anker har været medlem af sektionens bestyrelse i en lang årrække. I starten var han arbejds krumtap på vore udstillinger
og senere forestod han vort kontrolsted for sektions duer. Niels Anker havde sine meninger og var ikke bange for at give udtryk for dem, men han var i alle år et loyalt bestyrelsesmedlem der havde helheden for øje når der skulle træffes beslutninger.
Jeg vil gerne bede om at vi markerer vore afdøde medlemmer med et øjebliks stilhed.
For første gang arrangerede sektionsklubben vore flyvninger med leje af automobil og frivillige chauffører. Dette foranlediget af at Sektion 12 ikke længere ønskede at fortsætte
vort samarbejde. Denne løsning er den eneste mulige såfremt vi skal holde gebyrerne på
et anstændigt niveau. Det fungerede upåklageligt og de fire frivillige nemlig: Dennis Madsen, Kim Hansen, Benny Jørgensen 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 tilsagn om at de
samme personer igen i 2015 vil tage en tørn for sektionsklubben.
Afviklingen af flyvningerne gik helt normalt bortset fra den første flyvning fra Hyltena der
blev sværere end ventet. Kim Hansen og undertegnede der stod for løsladelsen har frem
til dato ikke rigtig fundet en god forklaring på forløbet. En gang imellem er det ikke til at
forudse helt hvad der sker, og det er vi nok nødt til at leve med.
Økonomien på selve kapflyvnings programmet er ikke noget at juble over, idet selve flyveaktiviteterne giver et underskud. Vi bliver imidlertid reddet i det samlede regnskab på
grund af indtægter fra udstilling, kontingent m.m.
Jeg har i løbet af efteråret været i kontakt med Sektion 12 for at forhøre mig om deres stilling til et samarbejde i 2015 om ikke andet på enkelte flyvninger, men tilbagemeldingen var
at bestyrelsen i Sektion 12 ikke var interesseret.
I andre sektioner balancerer man økonomien ved at være dem der arrangerer de korte
100 km flyvninger hvor de laver et overskud der dækker underskuddet på de lidt længere
flyvninger. I vor sektion er det foreningerne der scorer denne gevinst og det vil give betydelige økonomiske problemer for flere foreninger såfremt vi skulle ændre denne struktur. I
bestyrelsen har vi ingen planer om at ændre dette forhold. 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 Brøndby udregner vore resultater og
vedligeholder vor hjemmeside et arbejde der udføres snorlige, tak til Lars for det.
Udstillingen i 2014 forløb igen rigtig godt og der bliver lavet et godt stykke arbejde omkring
dette arrangement med Dennis Madsen og Jonas Madsen i spidsen. 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 14 dage afholder De danske Brevdueforeninger repræsentantskabsmøde, et møde der har lidt mere spændende indhold end normalt. 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. Ikke mindst fordi det ser ud til at vi skal have et kampvalg
om formandsposten og et sæt lovændringsforslag og så naturligvis kapflyvningsplanen.
Vedrørende lovændringsforslagene skal man være opmærksom på at såfremt de vedtages vil repræsentationen i DdB’s bestyrelse blive beskåret til fordel for Nordjylland, således at der fremover kun vælges to medlemmer øst for Storebælt hvor der i dag er mulighed for tre. Dette til trods for at en tredjedel af medlemsskaren bor øst for Storebælt. Derfor tænk jer godt om. Der ud over har Peter Knudsen, Ringsted meddelt at han ikke modtager genvalg som løslader på grund af sygdom, hvorfor der skal vælges en ny DdB- løslader. Jeg har fået bekræftet at Niels Johansen, Haslev er kandidat til posten. I år har vi til
auktionen der afholdes senere i dag skaffet udelukkende danske duer og det skal blive
spændende at se hvorledes det falder ud set i forhold til duer fra udlandet.

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 2014 Kim redegjorde for regnskabet som denne gang er kommet ud med et
beskedent overskud, hvilket skyldes auktion / udstilling samt kontingent. Flyvningerne giver isoleret set underskud specielt Sveriges ruten. Regnskabet blev gennemgået og herefter godkendt.
-6 Indkomne forslag: 045 Søborg havde indsendt forslag om samlet slip Klub 3 og Klub
10 i Rødby(som sektionsflyvninger) på 3 bestemte dage, nemlig lørdag den 6. juni samt
lørdag den 11.juli samt lørdag den 1.august. Dette for at få 3 sektions flyvninger flere.
Jørn Boklund meddelte at Klub 3 kunne ændre deres flyve program så der flyves fra Rødby den 6. juni samt den 1.august men ikke den 11. juli.
Men at det er muligt hvis der i stedet flyves fra Rødby den 18.juli.
Dette blev således vedtaget under den forudsætning at begge klubber vedtager de 3 Rødby flyvninger i deres kapflyvnings program.
Jørn præciserede at der ikke er præmier på disse 3 flyvninger da der ikke er sektions gebyr, men at der er normalt sektions spil under forudsætning af, at det ikke er et problem for
Lars Bruun Jensen som beregner resultaterne.
-7 Valg til bestyrelsen: a) Jørn Boklund blev genvalgt som formand.
b-c) Jonas Madsen samt Søren Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
-8 Valg af en bestyrelses suppleant:Tuncer Sahinn 0225 blev foreslået og valgt.
-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 2015: kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. årligt.

-13 Kap flyvningsplan 2015: De 5 af bestyrelsen foreslåede sektions flyvninger - Borås
uge 21 – Løgumkloster uge 22 – Hyltena uge 26 samt Padborg gamle og unger uge 30
blev vedtaget.

-14 Mesterskaber 2015: Sektionsmesterskabet gamle duer 2015: Samtlige 4 sektionsflyvninger samt Skövde Rød 06.06 – Bremen Hvid 13.06 – Vetlanda 04.07 samt Emmen Hvid 11.07.
Da der ikke var indkommet forslag om at Rødby flyvningerne skal indgå i sektions
Mesterskaberne, var dette ikke muligt for 2015.
Der var dog enighed om at sektionsbestyrelsen skal overveje at lade Rødby flyvningerne
Fra 2016 både indgå i flyveplanen og i mesterskaberne.
Og holde fast i de samme datoer som i 2015.
Sektionsmesterskabet unger 2015: Padborg samt Henstedt.
Juniormesterskabet 2015: Samtlige 4 sektionsflyvninger gl. duer.

15. Eventuelt
Der var et ønske om at bestyrelsen opdaterer sektions lovene og inden 2016 udsender
En revideret udgave..

Da ingen yderligere ønskede ordet takkede dirigenten for en god og saglig generalforsamling og formanden ønskede alle en god sæson 2015.

På bestyrelsens vegne
Søren Larsen

