Referat fra generalforsamlingen d. 10. januar 2016 for året 2015.
Generalforsamlingen blev indledt stående med 1 minuts tavshed til minde om de medlemmer vi
har mistet i årets løb.
Herefter gik vi over til dagsordenen:
Punkt 1 – valg af dirigent, bestyrelsen havde foreslået Viggo Jakobsen 09 Slagelse, der blev valg og
han ledte generalforsamlingen gennem de enkelte punkter med sædvanligt overblik og
myndighed.
Punkt 2 – konstatering af mandater – til stede var 16 repræsentanter og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Punkt 3 – Valg af stemmetællere – valgt blev Lars Kristensen og Frederik Jensen begge 114 Asnæs.
Punkt 4 – Næstformandens beretning, beretningen var i forvejen udsendt skriftlig, der var ikke
nogen mundtlig tillæg. Beretningen blev sat til afstemning efter besvarelse af enkelte spørgsmål,
bl.a. om jeg ville gå på talerstolen i Brædstrup for at få svar på en indsendt klage over dårlig
information om fredagsslip på de to x Jønkøping flyvninger, næstformanden svarede at det ville
han ikke, da det efter hans opfattelse er nyttelyst at bruge ”krudt” på det.
Dueantallet var gået ned med godt 1000 duer i 2015, det er især antallet af unger der er blevet
færre af, næstformanden spurgte til årsagen, om det kunne være prisen, der var for høj ? eller om
nogen kunne påpege andre årsager eller har en ide til igen at øge antallet.
Punkt 5 – regnskabet for 2015/budget 2016 – Axel Hansen der skulle forlægge regnskabet, måtte
desværre fortælle at regnskabet endnu ikke var færdigt og derfor selvfølgeligt heller ikke
revideret, grundet nogen fejl der var sket under overførelsen fra det regnskab Helle Knudsen
havde overleveret i nogle regneark til det regnskab som Axel skulle havde opstartet. Efter en kort
debat blev det besluttet at Axel får tiden frem til medlemsmødet i april til at få afsluttet
regnskabet og til at få det revideret. Der vil så blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling
med det ene punkt på dagsordenen, nemlig godkendelse af regnskabet.
Punkt 6 – indkomne forslag – ingen modtaget.
Punkt 7 – Kontingent for 2016 – foreslået og vedtaget uændret i forhold til 2015 – 300 kr.
Punkt 8 – valg af formand – ingen meldte sig – næstformanden fortsætter derfor i hans restvalgperiode, nemlig frem til generalforsamlingen i 2017.
Punkt 9 og 10 – Valg af kasserer for 2 år. Grundet en fejl opstået i forbindelse med Helle Knudsens
fratrædelse, hun blev genvalgt på generalforsamlingen i januar 2015 og Axel Hansen trådte ind på
kassererposten i hendes sted i april i 2015 og blev valgt for hendes restperiode ( 2 år) . Sektionens
vedtægter siger imidlertid at formanden skal vælges på ulige år og kassereren på lige år, så for at

få valgene til at følge vores vedtægter blev Axel Hansen igen valgt for 2 år, startende fra januar
2016.
Punkt 11 – Valg af bestyrelsesmedlem Tony Petersen 037 – Tony ønskede ikke genvalg. Jørgen
Pedersen 114 Asnæs blev foreslået og valgt. Så velkommen i bestyrelsen, Jørgen.
Tak til Tony Petersen for det arbejde du har udført for sektionen i den tid du har været med i
bestyrelsen.
Punkt 12 - For at bestyrelsen kunne blive fuldtallig, grundet manglende valg af ny formand, skulle
der vælges yderligere et bestyrelsesmedlem – da Lene Mørum i forvejen var medlem af
bestyrelsen, idet hun havde overtaget Peter Knudsens mandat, blev hun foreslået og valgt for 1
år.
Punkt 12 a – Valg af bestyrelsessuppleant i stedet for Lene Mørum, valgt blev Peter Majdahl 09.
Punkt 13 – Valg af to revisorer på valg var Per Kær Møller og Martin Christensen begge 151 Hvalsø
–Per Kær Møller ønskede ikke genvalg – Martin Christensen var villig til genvalg – Valgt blev Martin
Christensen og Peter Espersen begge 151 Hvalsø.
Punkt 14 – Valg af revisorsuppleant – på valg var Peter Espersen, men da han lige var valgt til
ordinær revisor blev Thomas Larsen 030 Ringsted (Team Bakkely) valgt.
Punkt 15 – Valg af to løsladere på valg var Ole Vigholt 09 Slagelse og Brian Nygaard 151 Hvalsø.
Ole Vigholt var villig til genvalg og blev genvalgt. Brian ønskede ikke genvalg i stedet blev foreslået
Bent Hansen 09 Slagelse, der blev valgt.
Punkt 16 – Kapflyvningsplan 2016 – da kapflyvningsplanen allerede var godkendt i 2015 for 2015
og 2016, blev den godkendt uden ændringer. Der blev fra salen foreslået at Sektionen udenfor
kapflyvningsplanen kunne gennemføre et par træningflyvninger på Sjælland/Lolland/Falster forud
for ungeflyvningerne, så de ikke straks skulle ud over vandet, bestyrelsen lovede at arbejde videre
hermed.
Punkt 17 – Mesterskaber 2016 – vedtaget samme regler som i 2015.
Punkt 18 – Flyvepræmier 2016 – vedtaget samme præmierække som i 2015. (slagpræmier)
Punkt 19 – Ungeslip 2016 – gamle og unger slippes samlet. ( 14 for 7 imod)
Punkt 20 – Generalforsamling, udstilling og præmieuddeling i 2017 ( for 2016) uafklaret.
Punkt 21 - Eventuelt – PR-udvalget ved Brian Nygaard fortalte om PR-udvalgets gøremål, herunder
den årlige ungeauktion, deltagelse på Roskilde dyrskue, initiativtager til Foreningsmesterskabet
m.m. Brian ønskede en tilkendegivelse fra de enkelte foreninger om de ville stille med en eller to
medlemmer til at deltage i vagtplanen såfremt vi igen deltager på dyrskuet.

Brian og Peter har også tilkendegivet overfor DdB at de var villige til at påtage sig en mentorrolle.
Brian efterlyste også en kontaktperson i hver forening, der er villig til at tage billeder af slag, duer
og person/er i forbindelse med de vinderartikler han og Peter Espersen skriver og lægger på vores
hjemmeside. Brian kan kontaktes på 20 33 40 29.
Vedr. Hjemmesiden efterlyste Lars Kristensen 114 medlemsønsker, der så kunne lægges på
hjemmesiden.
Der blev fremført et ønske om at der blev sendt en SMS til de der ønskede det, når det var nyt på
hjemmesiden.
At der fra foreningerne blev givet besked, når et nyt medlem blev indmeldt så PR-gruppen kan
tage kontakt og evt. formidle gratis unger, hjælpe med ideer til slagindretning, henvise til en
mentor, hvis dette ønskes.
Der blev også fra salen fremført ønsker om nogle vinteraktiviter f.eks. foredrag, duedage og
auktioner.
Er der i medlemskredsen en eller flere der kunne tænke sig at arrangere en auktion eller en anden
aktivitet så henvend dig til PR-udvalget, du kan så stå for det som en underaktivitet under PRudvalget uden at du nødvendigvis behøver at være fast medlem heraf.
Generalforsamlingen hermed afsluttet.

Forud for generalforsamlingen foregik sektionens præmieuddeling, med uddeling af pokaler,
mesterskabsmedaljer og de mange Diplomer. Brian Nygaard tog billeder af de enkelte mestre samt
sektionsvindere. Bjarne sørgede for at vinderne blev hyldet og hver enkelt fik et ord og et fortjent
klap med på vejen.
Tak til Bjarne Jensen 114 Asnæs og medhjælper Axel Hansen 243 Tornemark samt fotografen Brian
for at I påtog jer disse opgaver.
Efter generalforsamlingen blev præmierne til ejerne af vinderduerne på den årlige udstilling
uddelt, der var udstillet i 12 klasser og der deltog 95 duer.
Vinderne af de enkelte klasser blev:
Klasse 1 – Peter Espersen 151 – klasse 2 nr. 1 O.Steen Larsen 030 nr. 2 Michael Andersen 151
Klasse 3 – Benny Jakobsen 151 – klasse 4 O. Steen Larsen 030 – klasse 5 – O. Steen Larsen 030
Klasse 6 – Gunnar Christensen 030 – klasse 7 nr. 1 og 2 Peter Espersen 151

Klasse 8- nr.1 Benny Jakobsen 151 – nr. 2 Peter Espersen 151
Klasse 9 – nr. 1 Michael Andersen 151 - nr. 2 Gunnar Christensen 030
Klasse 10 – nr. 1 Gunnar Christensen 030 - nr.2 Peter Espersen 151
Klasse 11 – Peter Espersen 151 – klasse 12 – Peter Espersen 151

Der blev også af Lene Mørum 037 solgt lodder og vinder blev:
Grøn serie – 2 unger skænket af Bjarne Jensen 114 blev vundet af Axel Hansen 243
Grøn serie – 2 unger skænket af Tony Petersen 037 blev vundet af Bjarne Bahn 030
Blå serie -

2 unger skænket af Ulrik Lejre 242 blev vundet af Frederik Jensen 114

Orange serie – 2 unger skænket af Jørgen og Henning 114 blev vundet af Bjarne Bahn 030
Sektionen siger mange tak til giverne.
Tak til Lene for indsatsen.
På vegne af bestyrelsen
Knud Kristensen

