
Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn 

Den 15.januar 2017 

 

Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole 

Lørdag den 7. januar 2017 klokken 10. 

 

 -1 Valg af dirigent:  Mogens Hald blev valgt. 

 

- 2 Konstatering af mandater: 033: 3 

   045: 2 

   049: 2 

   059: 1 

   071: 1 

   116: 2 

   135: 2 

   199: 2 

   225: 2 

   242: 2 

   Bestyrelsen: 4 

   I alt 23 stemmeberettigede var fremmødte. 

 

-3 Valg af stemmetællere: Dirigenten. 

 

-4 Formandens beretning: 

BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN” 2017. 

I 2016 blev vi igen drillet af vejrliget igennem sommeren. Om det er klimaforan-

dringerne der slår igennem eller det er tilfældigheder skal jeg ikke kunne sige, men 

det er et faktum at vejrforholdene de sidste 10 år er blevet mere omskiftelige og 

vejrfænomenerne blevet mere dramatiske end tidligere. Senest markeret i den 

forgangne uge med stormfloden. Også i vor kapflyvnings sæson blev vi berørt hvil-

ket gjorde at bestyrelsen så sig nødsaget til at aflyse flyvningen fra Hyltena i uge 

26. Afviklingen af de øvrige flyvninger gik normalt under hensyntagen til vejrliget 

de enkelte dage. Igen i 2016 arrangerede vi flyvningerne med leje af automobil og 

frivillige chauffører. Der er grund til igen at sige tak til Dennis Madsen, Kim Hansen 

og Mogens Hald for et godt stykke arbejde. For sæson 2017 håber vi at de samme 

folk vil tage en tørn for sektionen, idet vi dog planlægger at vi på den første flyv-

ning fra Värnamo laver samkørsel med Sektion 12 der har informeret os om at de 

igen er interesseret i at samarbejde med os. Det forudsætter naturligvis at de øko-



nomiske forhold er sådan at det kan betale sig for os, hvilket vi dog regner med på 

denne flyvning efter de indikationer vi har hørt fra Sektion 12’s bestyrelse. Det 

skyldes det faktum at Sektion 12 har købt DdB’s lastbil der tidligere blev brugt til 

at køre på Sverigesruten. Det forhold skal jeg vende tilbage til senere i min beret-

ning. 

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 Brun fra Brøndby udregner vore resultater og vedligeholder vor hjemmeside. 

Lars er dog stoppet med duehold i den forgangne sæson, men han meddelt mig 

han trods dette stadig gerne vil regne vore resultater ud og vedligeholde hjemme-

siden. Der er grund til at sige tak til Lars for det arbejde han allerede har udført og 

for at han trods alt stadig er villig til at hjælpe os. 

Udstillingen i 2016 forløb igen rigtig godt og der bliver lavet et godt stykke arbejde 

omkring dette arrangement med Dennis Madsen og hjælpere i spidsen. En særlig 

tak til Muhammad Zuferov for at få tilsagn om unger til vort lotteri og ikke mindst 

en tak til de dueejere der skænker ungerne til lotteriet. Auktionen var denne gang 

rigtig god med gode priser ikke mindst på duerne fra Erik Henriksen og Jonas Mad-

sen. Den gode auktion kan direkte aflæses i vort regnskab, hvor udstillingsarran-

gementet er hovedårsagen til det gode resultat. Udstillingen er en vigtig milepæl 

her om vinteren hvor vi af naturlige grunde ser lidt mindre til hinanden. Tak til ud-

stillingsudvalget og øvrige hjælpere. 

Storkøbenhavns mesterskab for 2016 blev vundet af Lisbeth og Kim fra Brøndby, 

nr. 2 blev Dennis fra Rødovre og nr. 3 blev Ulrik L. Larsen fra Brøndby. Juniorme-

sterskabet blev vundet af M. & M.B. Jensen fra Vido, foran 

Lucas Kramhøft fra Brøndby. Ungemesterskabet blev vundet af Søren Larsen Vido 

foran Dennis fra Rødovre og Keld Fredericia Valby. 

De danske Brevdueforeninger holder sit årlige repræsentantskabsmøde første 

weekend i februar. Ud fra dagsordenen der netop er offentliggjort i Brevduen, bli-

ver der et par spændende sager der skal behandles. Jeg vil som sektionsformand 

ikke blande mig i hvorledes foreningerne forholder sig til dagsordenens punkter. 

Jeg kan imidlertid se et par punkter som foreningerne bør forholde sig til. 



For det første ser det ud til at der bliver kampvalg om hovedbestyrelsesposten i 

Gruppe 1 & 2, hvor Jan Qvortrup fra Haslev stiller op imod Ole Nielsen, Tåstrup. 

Dernæst er der en række ændringsforslag til kapflyvningsplanen. Om det vil jeg 

blot sige at forslagene stritter i mange retninger og al erfaring tilsiger at når der 

ikke er enighed i Region Øst, så sætter man sig selv uden for indflydelse. Derfor 

har jeg ikke den store tro på at de stillede ændringsforslag har store chancer, det 

bliver spændende at se hvor det ender. 

Der er imidlertid et forslag jeg vil henlede opmærksomheden på, nemlig et lovæn-

dringsforslag fra Haslev, der foreslår at budget for kalenderåret skal behandles og 

godkendes af repræsentantskabet. Herunder retningslinjerne for udbetaling af di-

verse personlige beløb til bestyrelsen. I dette forslag er det virkeligheden dette 

med budgettet der er det vigtigste. Med den dårlige information som medlem-

merne får omkring regnskabet er det på sin plads at repræsentantskabet er inde 

over de tiltag som bestyrelsen påtænker for fremtiden. Det skal ses i lyset af den 

slingrekurs som bestyrelsen har meldt ud de sidste år. Det ene øjeblik skal geby-

rerne hæves fordi der står meget sløjt til, det næste øjeblik sættes gebyrerne ned, 

for derefter i det næste moment at forslå en præmierække som så sløjfes et par 

uger inde i sæsonen. Det samme kan siges om økonomien på Sverigesflyvningerne 

hvor man melder ud at økonomien er i orden i det ene øjeblik for derefter at med-

dele den undrende medlemsskare at det fremover absolut ikke kan hænge sam-

men. Det samlede billede efterlader en med det indtryk at der ”puttes” med al for 

megen information, og at argumenterne indpasses så det passer ind i den situati-

on bestyrelsen har bestemt sig for i den givne debat. På Christiansborg er det det 

de kalder ”spin”.  Det er ikke tilfredsstillende og derfor må repræsentantskabet 

have indflydelse når nu bestyrelsen ikke kan indse at det i dagens Danmark er 

nødvendigt med gennemsigtighed og information for at medlemsdemokratiet kan 

fungerer. Når nu vi taler om bestyrelsen så skal jeg vende tilbage til det forhold at 

Sektion 12 har købt DdB’s bil. Det er der i og for sig ikke noget galt med. Men det 

forhold at bestyrelsen overlader salget af bilen til Niels Larsen, der uden at infor-

merer andre sælger bilen til sin egen sektion uden at andre dele af organisationen 

får mulighed for at byde på dette aktiv, er stærkt betænkeligt og er det er det man 

normalt kalder for nepotismen på dansk. Det er ikke i orden! 



Til sidst vil jeg gerne sige bestyrelsen tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde, vi 

har i denne sektion haft en god bestyrelse, nu er der imidlertid sket det at Jonas 

Madsen er flyttet til Fyn på grund af kærlighed og det skal være ham meget vel 

undt og jeg vil ønske ham alt mulig held og lykke i det fynske og samtidig har Mu-

hammed Zuferov fået større jobmæssige udfordringer og har derfor meddelt at 

han ikke kan fortsætte i bestyrelsen, der er grund til at sige begge tak for indsat-

sen. Vi skal derfor når vi kommer til valgene have fundet to nye bestyrelsesmed-

lemmer der kan tage en tørn for sektionsklubben. 

Det blev foreslået at give Lars Brun Jensen en gave i lig med Brøndby, for den ekstra 

hjælp der ydes fra deres side i sæsonen. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

-5 Regnskab 2016 Kim redegjorde for regnskabet som denne gang er kommet ud med et 

overskud som skyldes at vi havde en flot auktion ved sidste års udstilling samt at vi blev 

nødsaget til aflyse det ene løb fra Sverige. Et løb som før typisk har givet underskud. Der-

udover fik vi også en rabat på den ene leje af slip bil på grund af en defekt ved bilen som 

dog ikke berørte selve slippet. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

-6 Indkomne forslag:  

Da der kun var indkommet et forslag og dette til flyveplanen, blev dette forslag taget op 

under punkt 12. 

 

-7 Valg til bestyrelsen: a) Jørn Boklund 135 blev genvalgt.  (2 år) 

b) Søren Larsen 116 blev genvalgt. (2 år) 

c) Sten Jensen 033 blev nyvalgt.(2 år) 

d)Carl Erik Nielsen 071 blev nyvalgt.(et år) 

-8 Valg af en bestyrelses suppleant: Mogens Hald blev valgt. 

-9 Valg af løslader: Jørn Boklund blev valgt.     

-10 Valg af 2 revisorer: Mogens Hald 242 samt Martin Bekker 135 blev valgt. Som revisor 

suppleant blev Erik Kruse 045 valgt. 

-11 Fastsættelse af kontingent 2017: Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. årligt. 

 



-12 Kap flyvningsplan 2017:  

045 Søborgs forslag om at de 2 Løgumkloster i stedet afvikles fra Padborg blev vedtaget. 

Flyveplanen blev herefter således vedtaget: 

Uge 21 (27. maj) Värnamo 

Uge 22 (3. juni) Padborg 

Uge 23 (10.juni) Rødby (fælles slip) 

Uge 24 (17. juni) Padborg 

Uge 29 (22. juli) Rødby gamle(fælles slip) 

  Rødby unger (fællesslip) 

Uge 30 (29. juli) Padborg gamle 

   Padborg unger 

Uge 31 (5.august) Rødby gamle(fælles slip) 

  Rødby unger(fælles slip) 

 -13 Mesterskaber 2017: Sektionsmesterskabet gamle duer 2017:  

Sektions mesterskab gamle duer: 

Samtlige sektions flyvninger inklusive Rødby fælles slip samt følgende ikke sports flyvnin-

ger i DdB regi: SKØVDE Rød(10.6)-BREMEN Hvid(17.6)-VETLANDA(8.7)-EMMEN 

Hvid(15.7). 

 

Sektionsmesterskabet unger 2017: 

Sektionsmesterskab unger: 

Padborg(29.7) samt HENSTEDT(05.08) samt Rødby unger den 22. juli + 5.august(fælles 

slip) 

 

Juniormesterskabet 2017: 

Samtlige 7 sektions flyvninger med gamle duer inklusive Rødby fælles slip. 

 

-14. Eventuelt:  

Her blev det kommende repræsentantskabs møde i Brædstrup drøftet og flere gav udtryk 

For at et regionsmøde med sektionsrepræsentanter inden det årlige møde ville være en  

En god ide.  

Da ingen yderligere ønskede ordet takkede dirigenten for en god og saglig generalforsam-

ling og formanden ønskede alle en god sæson 2017.   

 

På bestyrelsens vegne 

 Søren Larsen   


