
Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn 

Den 27.januar 2020 

 

Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole 

Lørdag den 25. januar 2020 klokken 10. 

 

 -1 Valg af dirigent:  Mogens Hald blev valgt. 

 

- 2 Konstatering af fremmødte mandater:  

033: 2 

   045: 1 

   049: 1 

   071: 1 

   116: 0 

   135: 1 

   199: 2 

   242: 2 

   Bestyrelsen: 5 

   I alt 15 stemmeberettigede var fremmødte. 

 

-3 Valg af stemmetællere: Dirigenten. 

 

 

-4 Formandens beretning: 

 

BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN” 2020. 

 

På trods af vanskelige vejrforhold fik vi afviklet vore sektionsflyvninger relativt normalt. På 

flyvningen fra Padborg i uge 30 havde vi både varme og frisk østenvind hvilket altid vil give 

duerne udfordringer. Bestyrelsen lægger op til at denne Padborg flyvning i 2020 ændres til 

en Rødby flyvning. Så længe at Ddb har flyvninger fra Henstedt og Altona med gamle og 

unger så er behovet for en flyvning fra Jylland på samme præmisser ikke så nødvendig. 

En tak skal lyde til de der i 2019 har kørt som frivillig chauffør. Vi planlægger med i den 

kommende sæson igen at fortsætte med denne ordning og med at samarbejde med Sekti-

on 12 på flyvningen fra Värnamo i uge 22. Kontrolstedet i Brøndby løste igen i 2019 opga-

ven 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 foreningen for indsatsen. Jeg vil også minde 

om at Lars Brun stadig administrerer vor hjemmeside og resultatformidling og gør en rigtig 

god indsats herved og det på trods af 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 2019 havde 

en god tilslutning af duer og fik et godt forløb med både udstilling, generalforsamling, auk-



tion og præmieuddeling. Tak til alle der var med til at hjælpe, uden hjælpere er der ikke 

noget arrangement. I år har vi til auktionen prøvet noget nyt, idet vi har fået unger af de 

absolut bedste topduer i vort område til rådighed. Det bliver spændende at se hvordan 

dette tiltag bliver modtaget senere på dagen. 

Storkøbenhavns mesterskab for 2019 blev vundet af Lisbeth/ Kim Hansen 0242, nr. 2 blev 

Dennis Madsen 071 og nr. 3 blev Benny Jørgensen 033. Næsten en gentagelse af resulta-

tet fra 2018. Juniormesterskabet blev vundet af Maja Ciniecka 0116, nr. 2 blev Rasmus 

Bech 045 og nr. 3 blev Lucas Kramhøft 0242, der var tre deltagere. Ungemesterskabet 

blev vundet af Henrik Fasting 071, nr. 2 blev Finn Christensen 071 og nr. 3 blev Søren 

Larsen 0116. Tillykke til alle vinderne. 

De danske Brevdueforeninger har som det er alle bekendt været igennem et år med en ny 

bestyrelse. Den nye bestyrelse har haft en del udfordringer foran sig. Det har vist sig at det 

har været nødvendigt med nogen oprydning og forandringer på de indre linjer. Det er sik-

kert noget vi vil høre mere om på det kommende repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen 

besluttede i slutningen af året at opsige sekretariatslederen på grund af samarbejdsvan-

skeligheder. Hvorledes bestyrelsen har tænkt sig at løse de praktiske udfordringer der op-

står i kølvandet af denne situation har vi til gode at høre om når vi mødes i Brædstrup.  

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 2019 Kim redegjorde for regnskabet som denne gang er kommet ud med et 

overskud på knap 7.000 kr. Auktion og lotteri giver stadig et godt tilskud til driften, hvor det 

skal bemærkes at udgiften til sms systemet til ddb er steget markant efter den nye bereg-

nings model.  

Der blev foreslået at der indføres præmier på vores fælles slip fra Rødby. Dette vil besty-

relses tage stilling til inden sæson og reglement.                          

Regnskabet blev godkendt. 

-6 Indkomne forslag:  

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

 

-7 Valg til bestyrelsen: a) kim Hansen 242 blev genvalgt.  (2 år) 

b) Dennis Madsen 071 blev genvalgt. (2 år) 

c)  Carl Erik Nielsen 071 blev genvalgt. (2 år) 

 

-8 Valg af en bestyrelses suppleant: Mogens Hald 242 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 2020: Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. årligt. 

 

-12 Kap flyvningsplan 2020:  

 Uge 20 (16.maj) Rødby (fælles slip) 

Uge 22 (30. maj) Värnamo 

Uge 23 (6. juni) Padborg 

Uge 24 (13. juni) Rødby (fælles slip) 

Uge 29 (18. juli) Rødby gamle (fælles slip) 

  Rødby unger (fælles slip) 

Uge 30 (25. juli) Rødby gamle (fælles slip) 

   Rødby unger (fælles slip) 

Uge 31 (1.august) Rødby gamle (fælles slip) 

  Rødby unger (fælles slip) 

Fælles slip er samlet slip klub 3 / klub 10 / 033 Køge og hvor beslutning om løsladelse 

sker af den valgte løslader i sektion 11. 

 

 -13 Mesterskaber 2020:  

Sektionsmesterskab gamle duer 2020: 

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

ger i Ddb regi: SKØVDE (13.6) -BREMEN (27.6) -Jönköping (4.7) -Hannover (11.7). 

I alt 11 flyvninger. 

 

Sektionsmesterskabet unger 2020: 

Rødby den 18. juli + 25. juli + 1.august samt HENSTEDT (01.08) i alt 4 flyvninger. 

 

 

Juniormesterskabet 2020: 

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

 

-14. Eventuelt: Da ingen yderligere ønskede ordet takkede dirigenten for en god   

generalforsamling og formanden ønskede alle en god sæson 2020.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Larsen   


