Sektion 21.

Generalforsamling 2009 - sektion 21
Den 4. januar kl. 10.00 i Ringsted klubhus
Præmie overrækkelse kl. 09.30
Dagsorden.
Punkt 1.

Valg dirigent.
Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Punkt 2.

Konstatering af mandater
16 + 5
21 stk.

Punkt 3.

Valg af stemmetællere
Søren Eilsø 114 Asnæs – Steen Hagh 009 Slagelse

Punkt 4.

Formandens beretning
Ved repræsentantskabsmødet den 2. februar i Brædstrup blev områderne nedlagt i
vores sektion, og der kom ny beregningsform for vore mesterskaber, som
tilsyneladende ikke ødelægger noget for yderområderne. Regionsmøder har der været
3 af i 2008, alle afholdt i en positiv ånd, hvor de forskellige sektioner er kommet med
deres ønsker til den nye flyveplan for de næste 2-3 år, her har man kunne se oplægget
på vores hjemmeside. Bestyrelses & formands møder er også blevet lagt ud på
hjemmesiden, så man kunne følge med omkring de ting som skete i sektion 21.
Økonomien har været tilfredsstillende med en formue på 95..301 kr. årets overskud er
på 4.571 kr., lyder ikke af meget men det er o.k.
Internettet/hjemmesiden virker fint, bestyrelsen har tænkt sig at også DDB
flyvninger skal indberettes på samme måde- ud over TV. Her vil man så på
hjemmesiden have navnet på første duens ejer, på samtlige flyvninger i sektionen.
Lastbilen er som altid blevet passet og plejet fint af Sven Erik, inden næste syn skal
der repareres vanger, renses lidt rust samt males – ny løftevogn skal købes.
Chaufførerne Sven Erik, Rico og Søren var på transport kursus i april måned, for at
erhverve sig certifikat som er lovbefalet, når de kører rundt med vores duer. Stor tak
til chaufførerne for deres stille og rolige måde de læsser vores duer med.
Aviær Influenza H5 N1 var der gudskelov ikke problemer med nogen steder.
Flyvninger i 2008 forløb næsten alle normalt, vi havde dog et par flyvninger hvor det
var meget blæsende, Padborg den 24. maj i østen vind, samt Neumunster den 26. juli
med vinden fra sydvest som gjorde det svær for vores unger. Ligeledes Værnemo den
19. juli var en flyvning med tung luft. Men i forhold til sæsonen 2007 klarede vores
unger sig meget bedre.
I 2008 afsendte sektionen 9056 gamle – 2007, 9436 gamle – minus 380 duer
I 2008 afsendte sektionen 2652 unger – 2007, 2252 unger – plus 400 duer
I alt 2008
11708 duer
2007, 11688 duer – plus 20 duer
Ved de to første ungeflyvninger blev ungerne sluppet sammen med de gamle duer,
dette har sikkert givet et plus til ungerne – hvorfor tallet med gamle duer er faldet kan
måske skyldes to ting, der kan være afsendt flere på DDB flyvninger, samt vi er blevet
færre medlemmer.
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På DDB flyvningerne var der udsættelse på Hannover den 28. juni til søndag,
Gøttingen den 19. juli udsat til søndag, Borlænge den 19. juli udsat til tirsdag, Giesen
den 26. juli ændret til Dresden, hvor de blev løsladt om søndagen, Uppsala den 2.
august flyttet til Ørebro, hvor de blev løsladt om søndagen.
Peter Knudsen skal igen i år have en stor tak, for det kæmpearbejde han ligger i at
være løslader sektionen/DDB, altid oppe før en hvis herre får sko på, undersøger alle
muligheder omkring vejret, slip etc.
Sektion 21 mesterskaber:
Sektion mesterskabet (sport)
Nr. 1 - Jørgen & Henning 114 Asnæs Nr. 2 - Tony Petersen 037 Kalundborg
Nr. 3. – Flemming Petersen 037 Kalundborg
Sektion mesterskabet (åben)
Nr. 1 – Jørgen & Henning 114 Asnæs Nr. 2 – Flemming Petersen 037 Kalundborg
Nr. 3 – Rømer Jensen 037 Kalundborg
Ungemesterskabet
Nr. 1 – Peter Rasmussen 037 Kalundborg Nr. 2 – Tage Hansen 009 Slagelse
Nr. 3 – John Jensen 114 Asnæs
Junior & Begyndermesterskabet
Nr. 1 – Søren Eilsø 114 Asnæs
Nr. 2 – Ditte & Simon 114 Asnæs
Nr. 3 – Ranvig Christensen 030 Ringsted
Mesterskaber DDB
Langflyvermesterskabet (sport)
Nr. 1 – Helge Bastkjær 151 Hvalsø
Nr. 3 – Peter & Helle 030 Ringsted

Nr. 2 – Tony Petersen 037 Kalundborg

Langflyvermesterskabet (åben)
Nr. 1 – Peter & Helle 030 Ringsted
Nr. 3 – Jørgen & Henning 114 Asnæs

Nr. 2 – Bjarne Jensen 114 Asnæs

Mellemdistancemesterskaberne (sport)
Nr. 1 – Helge Bastkjær 151 Hvalsø
Nr. 2 – Rømer Jensen 037 Kalundborg
Nr. 3 – Jørgen & Henning 114 Asnæs
Mellemdistancemesterskaberne (åben)
Nr. 1 – Helge Bastkjær 151 Hvalsø
Nr. 2 – Rømer Jensen 037 Kalundborg
Nr. 3 – Peter & Helle 030 Ringsted
1 års mesterskabet
Nr. 1 – Rømer Jensen 037 Kalundborg Nr. 2 – Tony Petersen 037 Kalundborg
Nr. 3 – Bjarne Jensen 114 Asnæs
Ud fra den nye beregningsform kan man jo sige at det ikke skader yderområderne, og
måske er den mere retfærdig?
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Delegeretmødet den 11. oktober i Brædstrup, her var hovedemnet
kapflyvningsplanen for 2009 – 2010 og måske 2011. Der var indsendt et samlet og
enigt forslag til flyveplanen fra Region øst, men i oplægget fra hovedbestyrelsen var
der ændret en del på vores ønsker. Efter megen debat og gode indlæg fra flere af
Regions øst delegerede fik vi ændret nogle af de hvide (gennemgående) flyvninger,
som vi havde ønsket. Vedrørende de røde flyvninger, som vedtages på et gruppemøde,
var det meget nemt, alle flyvningerne som Region øst var enige om, blev sat tilbage på
de datoer vi tidligere havde aftalt. Regionsvis løsladelse gik sektion 21 også ind for,
resultaterne viser tydeligt at det ikke betyder noget for de sportslige resultater.
Præmiefesten den 1. november 2008 blev aflyst for andet år i træk, det ser ud som om
der ikke er interesse for denne fest mere. Bestyrelsen vil finde en anden form for
præmieuddeling, efter sæsonen 2009. Medlems antallet er desværre i tilbagegang,
den 12. september 2007 var vi 99 medlemmer med 5 DDB flyvninger – pr. 10.
september 2008 var vi 90 medlemmer med 5 DDB flyvninger. Ni medlemmer på et år
lyder ikke af meget, men det er trods alt omkring 10 % der har forladt vores sport. Ser
vi tilbage på året 1999 var vi 155 medlemmer, frem til 2007 har vi gennemsnitlig
mistet 7 medlemmer pr. år. Optagelse af Thomas Larsen & Søn. Bestyrelsen gav
dispensation til at flyve i 030 Ringsted i 2008, det gjorde vi ud fra at slaget blot ligger
ca. 2 k. fra Knud kristen i 151 Hvalsø, men på den østlige side af sektionsgrænsen
(sektion 11). Bestyrelsen håber at generalforsamlingen vil stemme ja til forslaget, om
optagelse i sektion 21. Kapflyvningsplanen i sektion 21skal have samme årrække
som DDB kapflyvningsplan, bestyrelsen har bestræbt sig på at lave en flyveplan som
er så bred som muligt, med nye stationer – starte og slutte med en sjov flyvning, ud
over dette bliver der ingen træningsflyvninger. Repræsentantskabsmødet er den 7.
februar i Brædstrup. Tillykke til mestrene såvel på DDB & sektionsflyvningerne.
Ligeledes til alle sektionsvindere samt udstillings vindere. Tak til Ringsted for at de
igen i år vil afholde udstilling/generalforsamling, alle ved hvor stort arbejde der
lægges i dette arrangement. Tak til bestyrelsen, vi prøver alle at gøre vores bedste.
Helle Knudsen vores kasser skal have en stor tak for det store arbejde hun gør for at
holde styr på økonomien, betale regninger, bestille diverse ting så de altid er der til
tiden. Og ikke mindst tak for det store arbejde der lægges i udregninger af resultater,
så alle kan følge med i stillingerne samt flyvningerne. Tak til alle som har ydet en
indsats for sektionen.
Med håb om en saglig debat.

Punkt 5.

Regnskab
Godkendt

Punkt 6.

Indkomne forslag
Ingen

Punkt 7.

Kontingent
Uændret 150,00 kr.

Punkt 8.

Valg af formand
Jørgen B. Jensen

(Jørgen B. Jensen - 009) modtager genvalg

Punkt 9.

Valg af bestyrelsesmedl.
Bjarne Jensen

(Bjarne Jensen 114) modtager genvalg
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Punkt 10.

Valg af bestyrelsesmedl.
Knud Kristensen

(Knud Kristensen 151) modtager genvalg

Punkt 11.

Valg af suppleant
Orla Bodholdt 050

(Bjarne Bahn 050)

Punkt 12.

Valg af revisorer
(Peter Majdahl 009 & Niels P. Hansen 009)
Peter Majdahl & Niels P. Hansen

Punkt 13.

Valg af revisor suppleant (Fritz Juhl 009)
Richard Nielsen 030

Punkt 14.

Valg af løslader
Peter Knudsen

(Peter Knudsen 030)

Punkt 15.

Valg af løslader supp.
Jørgen B. Jensen

(Jørgen B. Jensen 009)

Punkt 16.

Telefonisk indberetter
Knud Kristensen

(Knud Kristensen 151)

Punkt 17.

Kapflyvningsplan 2009 – 2010 måske 2011?
Bestyrelsen plan vedtaget – se kapflyvningsplan på sektion 21 hjemmeside.

Punkt 18.

Mesterskaber forslås uændret
Mesterskaber uændret

Punkt 19.

Præmier forslås uændret
Præmier uændret

Punkt 20.

Løsladelse af unger (bestyrelsen forslår samlet slip)
Samlet slip

Punkt 21.

Optagelse af Thomas Larsen & Søn 030 Ringsted
Thomas Larsen & Søn er optaget i sektion 21

Punkt 22.

Generalforsamling – udstilling 2010
Kommer senere

Punkt 23.

Eventuelt
Chaufføren havde ønske om mærkesedler på alle kurve – vil blive optaget
i reglementet.
Jørgen Bent Jensen blev udnævnt til æresmedlem i sektion 21, for hans store
arrangement og lange tro tjeneste med stående applaus.

Bestyrelsen.

