Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn
Den 04. februar 2013
Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole
Lørdag den 26.januar 2013 klokken 10.
Referat:
-1 Valg af dirigent:

Mogens Hald blev valgt.

- 2 Konstatering af mandater:

002: 1
033: 2
045: 1
049: 1
059: 1
071: 4
116: 2
135: 1
199: 1
225: 1
242: 2
Bestyrelsen: 7
I alt 24 stemmeberettigede var fremmødte.

-3 Valg af stemmetællere:

Jan Bo Rasmussen og Gunner Fogtmann blev valgt.

-4 Formandens beretning:
BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN”.
For at beskrive aktiviteten i Sektionsklubben det forgangne år vil jeg tage udgangspunkt i bestyrelsens arbejde og de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver. Vor kasserer Kim Hansen har til ansvar at
forvalte klubbens økonomi og stå for den nødvendige regnskabsførelse. Det gør Kim både ansvarsfuldt og
pertentligt. Økonomien i 2012 gav et meget positivt resultat idet vi landede med et overskud på 21.331 kr.
hvilket er meget tilfredsstillende, man skal dog notere sig at ca. 16.500 kr. stammer fra udstilling og auktion. Det betyder således at kap flyvningsaktiviteten løber rundt med et plus 0. Nu er det ikke bestyrelsens
strategi at vi skal samle yderligere kapital sammen, men at den vigtige kap flyvningsaktivitet løber rundt i
sig selv, hvilket vi i 2012 opnåede.
Kim har endvidere påtaget sig sammen med Niels Anker at lede vort kontrolsted hvilket de to gør helt forbilledligt. Brevdueforeningen Brøndby lagde på samme måde som i 2011 lokaler til at kontrolstedet kan
fungere perfekt således at vi har kurvene under tag når det kræves. Bestyrelsen er taknemlig for denne
gestus fra Brøndbys side og vi vil gerne sige tak til foreningen, og det gør vi ved at bede vores kasserer om

at sørge for at skænke foreningen en ærespræmie som der kan flyves om i foreningen i den kommende
sæson efter de propositioner som foreningen selv vælger.
Vore kapflyvninger gennemføres i samarbejde med Sektion 12, et samarbejde der forløber uden problemer. Sektion 12 er dog ikke med på alle flyvninger men har en enkelt weekend hvor de ikke deltager. Vi skal
naturligvis være opmærksomme på dette forhold når vi vedtager vor kapflyvningsplan. Uden samarbejdet
med Sektion 12 vil vor kapflyvnings økonomi se anderledes ud i negativ retning.
Vor Næstformand er Dennis Madsen. Dennis er desuden formand for udstillingsudvalget og har sammen
med Jonas Madsen og Bo Sørensen ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre vor udstilling med auktion
og præmieuddeling i øvrigt med den øvrige bestyrelse som arme og ben. Udvalget laver et rigtig godt stykke arbejde som vi alle kan nyde godt af i dag. Ideen med at lave arrangementet med et socialt tilsnit har vist
sig at være en rigtig god ide som vi fremover vil fastholde. Det er naturligvis en streg i regningen at vi var
tvunget til at holde udstillingen i dag på samme dag som brevdueolympiaden hvorved en halv snes medlemmer ikke kan være til stede hos os.
Dennis er også vor løslader et vanskeligt job som Dennis udfører på bedste måde. Dennis prioriterer duernes tarv over alt andet, hvilket er helt nødvendigt ikke mindst når vejret driller som det ofte har gjort de
sidste par år. Også i 2012 drillede vejrguderne os. Den 16. juni var vi nødt til at flytte Borås frem til slip fredag hvilket gav en fornuftig afvikling af flyvningen. Det at flytte slip frem til fredag er kun noget vi gør når
det er absolut nødvendigt og det var det ved denne lejlighed. Den 21. juli valgte Dennis at flytte slippet fra
Løgumkloster til Rødby. Afviklingen fra Rødby var god og et slip i Jylland denne weekend viste sig efterfølgende ikke at være muligt. Dennis traf her den helt rigtige beslutning ikke mindst fordi vi havde unger med
denne dag. Vi kan ikke ønske os en mere kompetent mand på denne post.
Kommunikation er i dag en vigtig del af en organisations virke. Informationer og ikke mindst resultatformidling skal flyde hurtigt og effektivt. Referater og indkaldelser skal hurtigt ud til medlemskredsen således at
medlemmerne føler at de er godt orienterede om foreningens aktivitet. Vor sekretær Søren Larsen er pertentlig og hurtig med dette og det er meget tilfredsstillende, ikke mindst fordi det i tidligere tider haltede
ind i mellem. E- mail og internet er dagens værktøjer i den sammenhæng og det gør tingene hurtige og
effektive.
Resultatformidlingen og informationer om vort virke bringes effektivt på vor hjemmeside, der dygtigt bestyres af Lars Bruun Jensen. Hjemmesiden er et godt ansigt ud af til men samtidig og ikke mindst en god
informationskilde for medlemmerne.
Som formand kan jeg kun sige at det er dejligt at arbejde med en bestyrelse der er engageret og positive i
arbejdet, en sådan bestyrelse har vi her i sektionsklubben. Nu kan der jo sidde en eller anden her i forsamlingen og spørge sig selv, nu har vi hørt om alle bestyrelsesmedlemmerne opgaver, men hvad laver formanden egentlig? Formanden laver jo ikke så meget, men han har den opgave at sørge for at der er den nødvendige gode stemning der får tingene til at glide i en positiv atmosfære. At sørge for at vore forslag og
holdninger afspejler helheden og det brede flertal i sektionsklubben og ikke enkeltpersoners indstilling.
Vi er til for jer og for det brede flertal af foreninger og medlemmer.

-5 Regnskab 2012 Kim redegjorde for regnskabet som endnu en gang er kommet ud med et fornuftigt resultat, således at vi undgår gebyrstigninger til 2013. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

-6 Indkomne forslag:

Der var kun indkommet et forslag og da dette var til kap flyvningsplanen blev
det besluttet at forslaget tages op under punkt 13.

-7 Valg til bestyrelsen:

a) Jørn Boklund blev genvalgt som formand..
b) Jonas Madsen og Søren Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.

-8 Valg af en bestyrelsessuppleant: Bo Sørensen blev genvalgt
-9 Valg af løslader:

Dennis Madsen blev genvalgt.

-10 Valg af 2 revisorer:

Per Christophersen 0116 samt Gunnar Fogtmann 199 blev genvalgt.

-11 Valg af en revisor suppleant:

Mogens Hald 242 blev genvalgt.

-12 Fastsættelse af kontingent 2013:

Uændret kontingent blev vedtaget.

-13 Kap flyvningsplan 2013: Der var kun indkommet et forslag til ændring i forhold til den af bestyrelsen
udsendte flyveplan. Forslaget var indsendt af Ole Nielsen 0225 Taastrup som ønskede Løgumkloster i stedet
for Jønkøping i henholdsvis uge 24 og i uge 26. Bestyrelsen anbefalede at stemme for den udsendte flyveplan med begrundelse i at den er aftalt med sektion 12 og hvis de ikke ønsker at gøre det samme da vil vi
skulle køre alene med en helt anden økonomi, og samtidig var bestyrelsen af den mening at så længe De
Danske Brevdueforeninger arrangerer Nord flyvninger da bør sektionsklubben gøre det samme.
Hvis der i medlemskredsen er et ønske om ikke mere at flyve Sverige da bør de starte med DdB.
Herefter blev Taastrups forslag nedstemt med 1 for og 23 imod.
Den af bestyrelsen udsendte flyveplan blev herefter vedtaget.
-14 Mesterskaber 2013:

Mesterskaber i lig med sæson 2012 og som af bestyrelsen foreslået blev vedtaget.

-15 Eventuelt:

Dennis Madsen opfordrede alle til i Brædstrup at stemme for hovedbestyrelsens forslag om divisions opdeling på det åbne Mellemdistancemesterskab.

Dette forslag har været støttet af sektion 11 repræsentanter i konkurrenceudvalget.
Karsten Riisager ønskede en fremtidig stillingtagen til om hvilke point i DdB
som bør i gælde til mesterskaber på regions basis.

Jørgen Boklund takkede sluttelig for en god og saglig generalforsamling og der udråbtes et leve for vores
sektionsklub.

På bestyrelsens vegne
Søren Larsen

