
Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn 

Den 14.januar 2019 

 

Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole 

Lørdag den 12. januar 2019 klokken 10. 

 

 -1 Valg af dirigent:  Mogens Hald blev valgt. 

 

- 2 Konstatering af fremmødte mandater:  

033: 2 

   045: 2 

   049: 1 

   071: 4 

   116: 1 

   135: 2 

   199:1 

   242: 3 

   Bestyrelsen: 6 

   I alt 22 stemmeberettigede var fremmødte. 

 

-3 Valg af stemmetællere: Dirigenten. 

 

 

-4 Formandens beretning: 

BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN” 2019. 

Vejrforholdene i 2018 var igen usædvanlige, det er mange år siden at vi har haft en sæson 

med østenvind på 80% af flyvningerne. Vi bliver nødt til at acceptere at klimaforandringer-

ne giver os mere ekstreme vejrforhold og mere uforudsigeligt vejr. Vi må også acceptere 

at det medfører at aflysninger og flytning af slipsteder vil forekomme der hvor vejrforholde-

ne tvinger os til det. For vores eget vedkommende medførte det at vi var tvunget til at flytte 

Padborg den 28. juli til Rødbyhavn. Flyvningen blev derefter afviklet normalt. En tak skal 

lyde til Dennis og Kim der hver påtog sig at køre en tur til Padborg. Vi planlægger med i 

den kommende sæson igen at køre med frivillige chaufører og med at samarbejde med 

Sektion 12 på flyvningerne fra Värnamo i uge 21 og Padborg i uge 23. Kontrolstedet i 

Brøndby løste igen i 2018 opgaven med at samle og pakke vore duer til flyvningerne, en 

stor tak skal lyde til foreningen, der løser opgaven til punkt og prikke. På samme måde 

som vi har gjort hidtil siger vi tak til foreningen ved at skænke en ærespræmie til forenin-

gen for indsatsen. Jeg vil også minde om at Lars Brun stadig administrerer vor hjemme-

side og resultatformidling og gør en rigtig god indsats herved og det selv om at han ikke 

flyver med duer pt. Jeg vil bede Kim om at indkøbe et par flasker god vin til Lars som tak 

for indsatsen. Udstillingen i 2018 havde en god tilslutning af duer og fik et godt forløb med 



både udstilling, generalforsamling, auktion og præmieuddeling. Tak til alle der var med til 

at hjælpe, uden hjælpere er der ikke noget arrangement. 

Storkøbenhavns mesterskan for 2018 blev vundet af Lisbeth/ Kim Hansen 0242, nr. 2 blev 

Dennis Madsen 071 og nr. 3 blev Herluf Bennetzen 071. Juniormesterskabet blev vundet 

af Lucas Kramhøft 0242, nr. 2 blev Maja Ciniecka og nr. 3 blev Rasmus Bech, der var tre 

deltagere. Ungemesterskabet blev vundet af Jimmi Fredericia 0199, nr. 2 blev Erik Kruse 

045 og nr. 3 blev Erik Hansen 049. Tillykke til alle vinderne. 

De danske Brevdueforeninger har som det er alle bekendt været igennem et tumultarisk 

efterår. Det hele startede med at næstformanden for DdB Peter Andersen blev afsløret i at 

forsøge at snyde med resultaterne ved at bytte indleverede duer ud med andre under 

transporten til kontrolstedet i Horsens. Konsekvensen af dette var at Peter Andersen med 

øjeblikkelig virkning blev udelukket af DdB uden tidsbegrænsning helt som kutymen har 

været i DdB altid. Efterfølgende indsamlede kredsen bag afsløringen underskrifter til af-

holdelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Mødet resulterede i at formanden 

Erik Dybdal afgik og at Pia Westh blev valgt til ny formand, Desuden blev tre vakante 

pladser i hovedbestyrelsen besat af nye folk. Mødet tog 1 time og 35 min. Efter min opfat-

telse skete der absolut intet på det møde der ikke mageligt kunne have ventet til det ordi-

nære møde her i februar og med samme resultat. Fakta er at det har kostet organisationen 

ca. 94 tus.kr., at afholde dette møde plus de omkostninger enkeltforeningerne har haft. Det 

er det der sker når følelserne blokerer for fornuften. Jeg håber at det har givet stof til efter-

tanke hos de foreninger der har støttet indkaldelsen. Dagsorden til det kommende repræ-

sentantskabsmøde er omfattende og derfor har sektionsformændene i Region Øst inviteret 

til formandsmøde i Ringsted den 17. 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. Uden at jeg her skal komme ind på de enkelte punkter i dagsorden kan jeg 

dog ikke undlade at nævne at der skal vælges en ny løslader i Region Øst i det Niels Jo-

hansen ikke ønsker at fortsætte. Jeg er orienteret om at Bent Kornerup der er løslader i 

Sektion 12 stiller op til denne post. Personligt synes jeg at vi efter at have haft to mand fra 

Sydsjælland som løsladere bør pege på en fra Nordsjælland, derfor støtter jeg personligt 

Bent og jeg vil opfordre jer til at gøre det samme. 

Slutligt vil jeg sige tak til bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde, ligeledes tak til 

øvrige hjælpere for indsatsen, uden frivillig arbejdsindsats kan vores hobby ikke eksistere. 

 

-5 Regnskab 2018 Kim redegjorde for regnskabet som denne gang er kommet ud med et 

overskud på knap 11.000 kr.  

Overskuddet skyldes igen lotteri og auktion ved udstillingen. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 



-6 Indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

 

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

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

c) Lars Nielsen 242 blev valgt. (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.  

 

-11 Fastsættelse af kontingent 2019: Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. årligt. 

 

-12 Kap flyvningsplan 2019:  

 Uge 20 (18.maj) Rødby (fælles slip) 

Uge 21 (25. maj) Värnamo 

Uge 23 (8. juni) Padborg 

Uge 24 (15. juni) Rødby (fælles slip) 

Uge 29 (20. juli) Rødby gamle (fælles slip) 

  Rødby unger (fælles slip) 

Uge 30 (27. juli) Padborg gamle 

   Padborg unger 

Uge 31 (3.august) Rødby gamle (fælles slip) 

  Rødby unger (fælles slip) 

 

 -13 Mesterskaber 2019:  

Sektionsmesterskab gamle duer 2019: 

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

ger i DdB regi: SKØVDE (15.6) -BREMEN (29.6) -Jönköping (6.7) -Hannover (13.7). 

I alt 11 flyvninger. 

 



Sektionsmesterskabet unger 2019: 

Padborg (27.7) samt HENSTEDT (03.08) samt Rødby unger den 20. juli + 3.august (fælles 

slip) – i alt 4 flyvninger. 

 

 

Juniormesterskabet 2019: 

Samtlige 7 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 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 Søren Larsen   


