Beretning 2018 ‐ For året ‐ 2017.

Året startede med Sektion 21´s Generalforsamling, januar 2017 i Ringsted
Dagen startede med præmieuddeling kl. 9.15 for sæson 2016.
Bjarne Jensen 114 påtog sig at stå for præmieuddelingen, Stor Tak for det Bjarne.
Derefter gennemgik vi punktligt dagsorden og fik godkendt regnskab og fundet ny formand,
samt valgt øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Kontingentet forblev på 300 kr. – og ny flyveplan blev vedtaget. Der udstedes 3
slagpræmier på samtlige flyvninger, i alt kr. 700,‐ pr. flyvning.
Mesterskaber som tidligere år ‐ Unger og gamle med samlet slip.
Transport 2017
Transport og opsamling i 2017 er forløbet meget tilfredsstillende, dog med udfordring i uge
21 og 22, da DDB havde indført fredags indlevering. Men, med en mand som Ole Vigholt
som tovholder fik vi også løst denne opgave til fulde. Ole har i det hele taget bare haft styr
på denne del som hedder opsamling og transport til slipsted, så kæmpe TAK til Ole for dette
arbejde.
Desværre har Ole meddelt han ikke ønsker at forsætte med denne del fremadrettet, så
bestyrelsen efterlyser emner som kan overtage denne del. Status er vi har dialog men ikke
nogen fastaftale på plads. Hvis vi ikke får fundet frem til løsning som tidligere, må vi
meddele DDB vi som sektion ikke magter at påtage opgave med opsamling af DDB duer
fremadrettet.
I vores egen sektion skal vi også finde løsning for opsamling og transport til slipsted for
2018, så der ligger et stykke arbejde for bestyrelsen, for at løse denne opgave.
Sektions‐Flyvninger
Med et koldt forår, blev det svært at få trænet duerne igennem. Alligevel fik vi startet godt
op med sektionens flyvninger, endda med et pænt deltager antal. Målet var for sæsonen 1
due ekstra pr. mand pr. weekend. Det gik rigtigt godt og i den rigtige retning, lige indtil uge
26, så vendte det.
Vi måtte kæmpe med vejret og nærmest hver lørdag var det pludselig regn og dårligt vejr.
Alligevel, kunne vi konstaterer da sæsonen var slut, en fremgang med afsendte gamle duer
med et snit fra 10,12 pr. mand i 2016 til 10,89 i 2017. Super flot, vi skal over 11 duer i 2018.

Med unger blev gennemsnittet pr. mand 6,30 i 2017 mod 7,04 i 2016, så desværre den
forkerte vej med unger, trods nedsat pris på gebyr. Årsagen til denne nedgang skyldes nok
især, mange medlemmer måtte kæmpe med ungesyge i år.
Heldigvis er vi blevet mere åben for dialog og snak om sygdomme m.m. så godt vi kan
hjælpe og handle hurtigt for hinanden med sådanne problemer.
Foreningsmesterskab:
Nr. 1 – 114 Asnæs
Nr. 2 – 009 Slagelse
Nr. 3 – 030 Ringsted

kr. 1.000,‐ + pokal
kr. 500,‐
kr. 250,‐

Cup flyvningen
Igen i år en god Cup flyvning, styret med hård hånd af Bjarne Jensen‐ Tak for det Bjarne,
det er en god konkurrence.
Vindere blev;
Nr. 1 Peter Mejdahl ‐ Slagelse 1000 kr.
Nr. 2 Togo Bjergfelt ‐ Hvalsø 500 kr.
Nr. 3 Bjarne Jensen ‐ Asnæs 250 kr.
Nr. 3 Lene Mørum ‐ Kalundborg 250 kr.
Mesterskaber Sektion 21
Nr. 2. Peter Espersen 151
Åben Nr. 1. Bjarne Jensen 114
Sport Nr. 1. Peter Espersen 151 Nr. 2. Bjarne Jensen 114
Unger Nr. 1. Bjarne Jensen 114 Nr. 2. Brian Nygård 151
Junior/Begynder desværre ingen deltagere.

Nr.3. Team Asnæs 114
Nr.3. Team Asnæs 114
Nr.3. Usman Ullah 114

Stjerneflyvning:
Vinder blev: Tage Hansen, 151 Hvalsø
Jørgen Bent Jensens Mindepokal:
Vundet af Peter Espersen 151 med første sportsdue i uge 24, due 151‐14‐503 A
Peter Knudsens Mindepokal:
Vundet af Usman Ullah med første sportsdue i uge 22, due 114‐15‐3484 A

Nord pokalen:
Vundet af Bjarne Jensen, 114 Asnæs
Syd pokalen:
Vundet af Richard Nielsen, 030 Ringsted
Medaljer / Diplomer
Stort tillykke med de flotte resultater til de dygtige medlemmer ‐ både i Sektion 21 & D.d.B.
Også et stort tillykke til alle sektionsvindere i sektionen og DDB.
Afsendte duer
2017 – 9.761 gamle og 1.513 unger – i alt 11.274 duer
2016 – 10.199 gamle og 1.902 unger – i alt 12.101 duer
Dvs. en tilbagegang på 827 duer…
Medlemstal
1. April 2017 var vi 74 betalende medlemmer i 2016 var der 81 medlemmer.
Økonomi
Igen en tak til Axel Hansen for at arbejde og styrer vores økonomi. Vi kommer desværre
ikke ud med det bedste regnskab i 2017. Regnskabet og vores drift i sig selv hænger ikke
sammen, at vi så samtidigt har haft nogle gamle ubetalte faktura fra tidligere år, samt nogle
sene betalinger for året 2016, gør ikke resultatet bedre. Nu er alle gamle faktura ude af
verden så vi kan kigge fremad og budgettere fremadrettet.
Økonomien hænger ikke sammen som det ser ud i dag, så vi må justerer og finde nye
løsninger, for ellers bliver fremtidens resultater, forsat negative.
Alle må have for øje vi skal have vendt økonomien… Så alle gode råd er velkommen.
Unge auktion d. 3 maj.
Igen i år afholdte vi auktion over unger som medlemmer havde støttet med. Stor tak til
dem som skænker unger og tak til dem som byder og køber. Det er blevet en vigtig indtægt
for sektionen.
I år fik vi en flot pris, vi fik solgt for kr. 15.100,‐. Det betyder 40 % af dette beløb går i
Sektionens kasse, lig med kr. 6.040,‐.

Hjemmesiden og Resultater
Kører fint – men medlemmer og foreninger skal huske at bruge den mere…. Tak til Lars for
den store hjælp med at holde gang i siden.
Resultater kommer også på siden så hurtigt som muligt og det er Ole Steen Larsen fra 030
Ringsted der står for beregning af dette…. Også en stor Tak til Steen for denne hjælp, det
betyder meget vi så hurtigt kan se både resultater og mesterskaber.
Tak til 030 Ringsted
Vedr. Generalforsamlingen / udstillingen/januar 2017
Der er meget arbejde både før og efter / for at alt skal klappe / tak for indsatsen.
Tak til bestyrelsen
For altid den positive tilgang, for at løse og udvikle til det bedste for medlemmerne i
sektionen.
Alle er villige til at gøre noget og give en hånd til at det hele fungerer og alle trækker deres
del af læsset og bidrager med den nødvendige indsats.
En stor Tak til alle
Der har ydet en indsats for Sektionen og duesporten ‐ og dermed os alle.
Uafklarede punkter fra 2017 til 2018:
Kontaktperson i hver forening til foto af vindere til brug for vinderartikler.
Lars 114 efterlyste medlemsønsker til at sætte på hjemmesiden.
SMS liste udarbejdes, så når der er nyt på hjemmesiden sendes en SMS.
Besked om nyt medlem så PR gruppen kan følge op med en mentor.
Vinteraktiviteter efterlyses.

Med håb om en saglig og god debat stiller jeg hermed formandens beretning til debat.
Peter Espersen

