Sektion 21.

- Generalforsamling 2011 - sektion 21
Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus
Præmie overrækkelse kl. 09.15
Dagsorden.
Punkt 1.

Valg dirigent.
Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Punkt 2.

Konstatering af mandater
15+ 5
20 stk.

Punkt 3.

Valg af stemmetællere
Søren Eilsø 114 Asnæs – Michael Andersen 151 Hvalsø

Punkt 4.

Formandens beretning

Generalforsamlingen 10. januar her i Ringsted / gik som ønsket stor enighed om det
meste og ingen store sværslag / det var dejligt / det håber jeg selvfølgelig også vil ske i år
Hjemmesiden gik desværre ned i det tidlige forår / vi håbede og troede på at
Michael Nielsen nok skulle få den til at køre igen / det skete bare aldrig /
det beklager jeg meget / Peter Knudsen har lavet en ny opsætning / i en anden skabelon / dele af den
nye opsætning virkede den 13 December / nu er det Peter der sider med nøglen således at siden /
altid kan opdateres /
jeg er selvfølgelig ked af man ikke kunne læse om formandsmøderne / bestyrelsesmøderne m.m. vi
har dog prøvet på at orientere så godt som muligt /
der var dog lidt der virkede på siden / indberetning af foreningernes første due på
sektionsflyvningerne
Lastbilen
Har kørt som den skulle / uden nogen særlige omk.
Chauffører 2010
Tina & Mikkel Jessen og en ny chauffør Jens Erik Vammem Jensen /
har alle i efteråret givet tilsagn om at køre vore duer igen i år / det er jeg meget glad for
de har adr. ikke så langt fra hinanden / det har reduceret tom kørsel meget i 2010
Jens Erik var også helt ny vedr. transport af duer / han fik hurtigt lært det ved at være med et par
gange sammen med Mikkel / så vi har et rigtigt godt chauffør team

Flyvningerne
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En noget besværlig sæson / men i det store og hele var vi heldige med vejret om lørdagen / vi havde
dog udsættelser /
DdB flyvninger der blev udsat var Karlsruhe & Borlänge 17/7 udsat til søndag
Soltau den 14/8 også udsat til søndag
Vore egne flyvninger var det kun Padborg den 14/8 til søndag
Der var svære flyvninger som Kristianstad & Växjö hvor ungerne kom bedre hjem end de fleste
gamle duer gjorde / hvis de da kom i flyvetid
Pokal flyvningen
Som var andet år vi prøvede det spændende tiltag / Vinderne blev
Nr. 1 Michelle & patrick 1000 kr. nr. 2 Hans E. Jensen 500 kr.
Nr. 3/4 Helge Bastkjær & mig selv 250 kr. til hver
Til alle er der en sæk due foder sponsoreret af Ulrik Lejre Larsen.
Det blev også året hvor der blev sat hastigheds rekord
Det var fra Esbjerg d. 12/6
2021,64 m.p.m. til Henning & Jørgen
men der var 2 duer mere
2021,44 m.p.m. til P.E. Clausen
og 2006,18 m.p.m. til Erling Bodholt
Mesterskaber sektion 21
Åben nr. 1 Søren Eilsø / nr. 2 Peter & Helle / nr. 3 J Samson
Sport nr. 1 J Samson / nr. 2 Michelle & Patrick / nr. 3 Benny Jakobsen
Unge nr. 1 John Nielsen / nr. 2 Michelle & Patrick / nr. 3 Peter Mejdahl
Junior/begynder nr. 1 Michelle & Patrick / nr. 2 Ditte og Simon / nr. 3 Ranvig Christensen
Mesterskaber D.d.B.
DM sport nr. Peter & Helle
Langflyvermester nr. 1 Peter & Helle
Mellemdistancemester nr. 1 Bjarne Jensen
1 års mester nr. 1 Peter Mejdahl
ES due A nr. 1 & 2 Peter & Helle / nr. 3 Bjarne Jensen
ES due U nr. 1 & 2 Benny Jakobsen / nr. 3 Tony Petersen

Medaljer Diplomer
Er nu udleveret endnu engang tillykke med resultaterne / I er blevet hyllet / som det sig hør og bør.
Afsendte duer
2010
9341 gamle
2009
10791 = et – på 1450 gamle
2010
2742 unger
2009
3822 = et - på 1080 unger
Afsendt i alt 12083 duer afsendt i alt
14613 = et – på 2530 duer
= manglende indtægt på 22.770 kr.

Medlemstal
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September 2010 86 medlemmer med 5 D.d.B. i 2009 88 medl. en tilbagegang på 2
måske kan vi blive flere / for vi er i alt 116 medl.= 30 medl. Der ikke har afsendt på 5 D.d.B.
flyvninger / hvad kan vi gøre for at få flere med. /
måske de 5 flyvninger der nok bliver mesterskabs flyvninger / og med lige antal til hver / vil få
nogle flere med da der vil være lige vilkår enten tallet bliver 3 / 4 eller 5
Regionsmøde 22 august i Hedehuset i Hedehusene
Jeg var der ikke selv / men jeg har hørt / og kunnet læse i brevduen / var det noget makværk / der
kom dog senere en plan vedr. flyvningerne 2011 & 2012.
Jeg indkaldte de andre sektioner til et møde den 11 okt. her / det som vi var enige om der måske
kunne ændres / blev der fra mange sendt forslag til hovedbestyrelsen.
Et par ændringer var der da også på D.d.B. endelige oplæg / så må vi se hvad der sker den 5 februar
Løslader
Jeg siger det igen / jeg har sagt det før / et kæmpe kodo til Peter / for hans enorme indsats med
løsladelse af vore duer / både D.d.B. som sektionsflyvningerne /
til hjælp for Peter og andre løsladere har de haft information vedr. samtlige slip i
Tyskland / og det er også min overbevisning et ingen kan gøre det bedre end han gør /
Dette arbejde vil han gerne fortsætte med / det er utroligt hvad han kan magte
Økonomi
Ser ikke godt ud med et underskud på 2.301 kr. / det havde været værre hvis ikke Helle Knudsen.
ved sin ihærdighed / blev ved med at holde gang i forsikringen på lastbilen /
og til sidst kom der en check / på godt 15.000. kr. retur
det skylder vi alle Helle stor tak for
Kasser
En meget stor ros og tak til Helle / hun har virkelig styr på økonomien /
det kæmpe arbejde hun der også påtager sig som kasser / samtidig med udregninger af resultater/
endda hurtigt for hvem venter ikke spændt på ugens resultater / først på ugen /
det er sket at nogen har glemt at indbetale / hvad det måtte være / så slipper ingen
igennem nåleøjet / det er vi alle godt trykke ved
Tak til Ringsted
Vedr. Generalforsamlingen / udstillingen / der er meget arbejde både før og efter /
for at alt skal klappe / tak for indsatsen.
Tak til min bestyrelse
Vi prøver alle at gøre vores bedste /
på EDB siden er det stadig Peter og Bjarne der trækker det store læs
Tak til alle der har ydet en indsats for sektionen / og dermed os alle
Jeg slutter her min beretning
Med håb om en saglig debat / der er sikkert noget jeg har glemt / eller ønskes nærmere belyst / så er
det nu / tak
Punkt 5.

Regnskab
Godkendt
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Punkt 6.

Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen om, at formandsmøder frem over laves om til medlemsmøder
Vedtaget

Punkt 7.

Kontingent
Uændret 150,00 kr. – forslag fra 09 Slagelse om hævelse af kontingent med 50 kr.
blev ikke vedtaget – kontingent derfor stadig 150,- årligt

Punkt 8.

Valg af formand
Jørgen B. Jensen

(Jørgen B. Jensen - 009) modtog genvalg

Punkt 9.

Valg af bestyrelsesmedl.
Bjarne Jensen

(Bjarne Jensen 114) modtog genvalg

Punkt 10.

Valg af bestyrelsesmedl.
Knud Kristensen

(Knud Kristensen 151) modtog genvalg

Punkt 11.

Valg af suppleant

(Orla Bodholdt 030) Søren Eilsø 114 Asnæs

Punkt 12.

Valg af revisorer
Genvalg

(Frits Juhl 009 & Niels P. Hansen 009)

Punkt 13.

Valg af revisor suppleant (Richard Nielsen)
Genvalg

Punkt 14.

Valg af løslader
Genvalg

(Peter Knudsen 030)

Punkt 15.

Valg af løslader supp.
Genvalg

(Jørgen B. Jensen 009)

Punkt 16.

Telefonisk indberetter
Genvalg

(Knud Kristensen 151)

Punkt 17.

Kapflyvningsplan 2011 – 2012
Bestyrelsen plan vedtaget – se kapflyvningsplan på sektion 21 hjemmeside.

Punkt 18.

Mesterskaber forslås uændret
Mesterskaber uændret – dog tilføjes der 1 et års es-due mesterskab med duens 5
bedste kapflyninger.

Punkt 19.

Præmier forslås uændret
Præmier forslået uændret – forslag fra 09 Slagelse om, at der fremover kun gives 3
præmier blev vedtaget med 14 stemmer

Punkt 20.

Løsladelse af unger (bestyrelsen forslår samlet slip)
Forslag fra 037 Kalundborg om særskiltslip med ungerne først - ½ time før gamle.
Forslag fra 044 Korsør om at den første nord og første sydflyvning skulle være samlet.
Bestyrelsens forslag om samlet slip blev vedtaget.

Punkt 21.

Generalforsamling – udstilling 2012
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Dan 030 Ringsted vil give svar senere
Punkt 22.

Eventuelt
Forslag om at bestyrelsen fremover udarbejder et budget som fremlægges
13/1-11 Foredrag i 0114 Asnæs v/Niels Johansen – alle er velkomne
Duedag bliver arrangeret
Forslag om PR / SPONSOR udvalg

Bestyrelsen.

