
Sektionsklub 11 – Storkøbenhavn 

Den 22. januar 2012 

 

Ordinær generalforsamling afholdtes på Mørkhøj skole 

Lørdag den 21.januar 2012 klokken 10. 

 

Referat: 

 

 -1 Valg af dirigent:  Mogens Hald blev valgt. 

 

- 2 Konstatering af mandater : 002: 1 

   033: 3 

   045: 1 

   049: 1 

   059: 0 

   071: 3 

   116: 2 

   135: 1 

   199: 1 

   225: 1 

   242: 1 

   Bestyrelsen: 7 

   I alt 22 stemmeberettigede var fremmødte. 

 

-3 Valg af stemmetællere:  Dirigenten. 

 

-4 Formandens beretning: 

BERETNING TIL SEKTIONSKLUB 11 ”STORKØBENHAVN” 2012. 

Kap flyvnings sæsonen 2011 blev på mange måder præget af et ustabilt vejr med meget regn og blæst. 

Dette forhold gjorde at vi kom ud for flere ændringer med hensyn til slip og kap flyvninger. I sektionsregi 

måtte vi aflyse og ændre en del på kap flyvningerne. Vor løslader Dennis havde ikke de bedste betingelser 

at arbejde under, men gennemførte et godt stykke arbejde vi alle bør have respekt for. Beslutningerne om 

at ændre tages altid ud fra at sikre at duerne har fornuftige forhold til at finde hjem under, og her tager 

Dennis ingen chancer, en holdning der har hele bestyrelsens opbakning. Den 18. juni måtte vi aflyse Lø-

gumkloster, til gengæld besluttede bestyrelsen at gennemføre en ny flyvning fra samme station den 25. 

juni. Den 23. juli var vi tvunget til igen at aflyse Løgumkloster med gamle og unger og den 30. juli måtte vi 

ændre Ljungby til Løgumkloster også med gamle og unger. Vort samarbejde omkring sektionsflyvningerne 

med Sektion 12 er et godt og tillidsfuldt samarbejde. Sektion 12 valgte ved de to første ændringer helt at 

aflyse flyvningerne men deltog på den sidste ændring. Når vi afholder flyvninger uden Sektion 12 skal vi 

gøre os klart at de nødvendigvis ikke kan gennemføres uden underskud på den enkelte flyvning, vi har der-

for aftalt med Sektion 12 at vi fremover forsøger at gennemføre eventuelle ændringer i så tæt samarbejde 

som muligt. 



Transportmæssigt fik vi på sidste generalforsamling opbakning til at gennemføre et køb af en sættevogn til 

kørsel med duerne. I løbet af foråret tilbød Brevdueforeningen Brøndby os imidlertid at vi kunne sætte en 

container til opbevaring af de tomme kurve op på foreningens grund. Dette kunne vi gøre en del billigere 

end indkøbet af en sættevogn. Det viste sig dog at vi ikke kunne komme ind på foreningens grund med det 

rigtige kranmateriel for at placere containeren. Brøndby tilbød da at kunne opbevare de tomme kurve i 

foreningen bygning i mellemområdet, således at vi ikke skulle investere i noget materiel i denne omgang. 

Der er grund til at sige Brevdueforeningen Brøndby tak for denne gestus og indsats som vi er taknemlige 

for. Det er derfor helt naturligt at bestyrelsen har besluttet at skænke Brøndby en ærespræmie der kan 

flyves om efter foreningens eget valg i den kommende sæson. 

Den tekniske afvikling af sæsonen blev gennemført helt efter bogen efter et godt stykke arbejde af ikke 

mindst Niels Anker og Kim Hansen. 

Storkøbenhavns Mesterskab for 2011 blev vundet af Jonas Madsen, Køge der havde en helt fantastisk god 

sæson, nr. 2 blev Dan Kristiansen, Køge og nr. 3 blev Lisbeth og Kim fra Brøndby. 

Juniormesterskabet blev vundet af Nikoline Nielsen, Køge foran Tobias Bauer, Søllerød og Mark Engel, Rød-

ovre. Ungemesterskabet blev vundet af Benny og Poul, Køge foran Ole & Morten, Lyngby og Jonas Madsen, 

Køge. 

Kommunikation er i dagens Danmark et vigtigt element i den måde samfundet opfatter hvad der sker om-

kring os på. Foreningen hjemmeside administreres og passes utroligt dygtigt af Lars Brun Jensen fra VIDO. 

Der er grund til at rose Lars for dette arbejde. Opdateringerne sker hurtigt og smertefrit og resultaterne 

offentliggøres hurtigt og synligt. Desuden er hjemmesiden sat op på en overskuelig og god grafisk måde. 

Denne hjemmeside er vigtig for at medlemmerne kan orientere sig om hvad der sker i sektionsklubben. Tak 

til Lars for indsatsen. 

På udstillingsområdet så har vi i bestyrelsen drøftet hvad der kunne gøres for at styrke interessen for og 

deltagelsen på vor udstilling. Udstillingsudvalget foreslog at vi skulle forsøge at styrke den sociale side af 

denne due dag. Det ser ud til at det er lykkedes idet deltagelsen på dagens udstilling er bedre end vi har set 

de senere år. Jeg tror at vi skal arbejde videre med disse initiativer, således at sektionsudstillingen i Sektion 

11 bliver en god due dag som ingen brevdueudøver vil undvære at deltage i. Tak til udstillingsudvalget for 

et rigtig godt stykke arbejde. 

Økonomisk set er 2011 forløbet rigtig godt. På trods af ændringer og aflysninger så ender vi året med et 

overskud på omkring 6.000’ kr. Vi skal dog have i baghovedet at det kun sker på grund af en meget velvillig 

indstilling fra Brevdueforeningen Brøndbys side. Det betyder at foreningen nu har en egenkapital på om-

kring 250.000 kr. for mange en net sum penge. Nu skal vi imidlertid ikke lade os friste til at bruge løs af 

denne kapital, vi kan hurtigere end vi regner med det få brug for at investere ikke mindst i transportmateri-

el og så er denne kapital ikke en krone for stor. Med et faldende medlemstal og udviklingen i antallet af 

medsendte duer, samtidig med at afviklingen af kortere flyvninger i foreningsregi pludselig kan få svære 

vilkår, så mener jeg vi skal værne om den opsparede kapital, den kan vise sig at komme i arbejde før end vi 

aner det. 



Bestyrelsen har i det forgange år haft et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde og jeg vil gerne takke alle be-

styrelsesmedlemmerne for indsatsen. 

Formandens beretning blev herefter enstemmig godkendt. 

-5 Regnskab 2011 

Kim redegjorde for regnskabet som på trods af 2 flyvninger uden sektion 12 alligevel ender op med et over-

skud på ca. 6000 kr. Dette skyldes en gebyrstigning på flyvningerne samt de sparede udgifter til opsamling. 

Alt tyder på at vi derfor kan undgå stigninger til sæson 2012.      

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

-6 Indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet. 

 

-7 Valg til bestyrelsen: Kim Hansen blev genvalgt til kasserer.   

Niels Anker, Lars B. Jensen samt Dennis Madsen blev alle genvalgt som besty-

relsesmedlemmer.     

Da Lars Lentz efter eget ønske udtræder af bestyrelsen indtræder i stedet 

suppleanten Søren Larsen som nyt bestyrelses medlem. 

 

-8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Der var i forsamlingen opbakning til kun at vælge en bestyrelsessupple-

ant.   Bo Sørensen 0225 blev foreslået og valgt. 

 

-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 2012: Uændret kontingent blev vedtaget. 

 

-13 Kap flyvningsplan 2012: Da der ikke var indkommet ændringsforslag blev den af bestyrelsen udarbej-

dede kap flyvningsplan 2012 vedtaget. 



Forsamlingen gav opbakning til at bestyrelsen sammen med sektion 12 kan foretage nødvendige justeringer 

af flyveplanen, hvis der mod forventning i Brædstrup vedtages noget som gør justeringer nødvendige, blot 

strukturen i flyveplanen bibeholdes. 

 

-14 Mesterskaber 2012: Mesterskaber i lig med sæson 2011 og som af bestyrelsen foreslået blev ved-

taget. 

 

-15 Eventuelt: Lars B. Jensen: Hvis foreninger ønsker noget info lagt på vores hjemmeside da 

blot send en mail! 

 Kasper Sørensen foreslog mulighed for indskud på udvalgte udstillings duer til 

en flyvekonkurrence på netop disse duer året efter. 

 Jørgen Pihl foreslog en ungekonkurrence i sektions regi hvor medlemmer kan 

forud anmelde bestemte ringnumre og betale et indskud som så udsættes til 

præmier. Eventuelt 3 præmier blandt ungerne på hver af de 2 Løgumkloster 

og så en finale fra ALTONA hvor der så afhængig af indskud flyves om flere 

store pengepræmier. 

 Erik kruse opfordrede til at udstillings duer i et vist omfang bør kunne anmel-

des blot på antal og ikke på ringnummeret. 

Bestyrelsen lovede at overveje alle forslag og opfordrede flere til at indsende ideer! 

 Flere repræsentanter gav udtryk for stor frustration over for DDB`S mulige 

indgriben i vores muligheder for at afvikle korte flyvninger hver weekend. 

Jørn BOKLUND understregede at som forslaget ser ud på dagsordnen i Bræd-

strup da vil det ikke have nogen betydning for hverken sektionens flyveplan og 

for foreningernes korte løb. Men skulle ordlyden ændres i Brædstrup så vi be-

grænses i at afvikle korte løb i bestemte weekends da har foreningerne mulig-

hed for at forsøge at stemme forslaget ned. 

Jørgen BOKLUND takkede sluttelig for en god og saglig generalforsamling og der udråbtes et leve for vores 

sektionsklub. 

 

På bestyrelsens vegne 

Søren Larsen 

   


