Sektion 21.

- Generalforsamling 2012 - sektion 21
Den 8. 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
Martin Christensen 0151 Hvalsø – Peder Majdahl 09 Slagelse

Punkt 4.

Formandens beretning

Generalforsamlingen den 9. januar 2011 her i Ringsted
Gik som forventet /med god enighed om det meste / det håber jeg også vil ske i dag
Hjemmesiden
Peter Knudsen lavede ny hjemmeside i december 2010 / noget var I gang den 13. december noget
mere er kommet til i løbet af vinteren / det er Peter der har kørt den / for at hjælpe ham lidt er Knud
Kristensen ved at blive sat ind i systemet / og være mere med til eks. Opsætning vedr. stamtavler /
vedr. unge auktionen og ringe rundt og spørge om man vil skænke unger til auktionen m.m. / det
var også en ny måde vi skulle lære et indberette duer på / både i Sektionen og D.d.B. flyvningerne
Chauffører 2011 - Tina, Mikkel & Jens Erik
Er de samme som i år 2010 / de passer godt på vore duer / det skal de have stor ros for / vi er rigtigt
glade for det chauffør team / lad os håbe det vil holde længe alle har givet tilsagn om også at køre i
2012.
Flyvningerne
En meget besværlig sæson / med megen regn især de dage vi gerne skulle flyve med duerne / og
helt umuligt er det da også / når så mange fronter farer ind over Danmark / Sverige & Nord
Tyskland / i så hastige tempo at end metrologerne havde en mulighed for at give en nogenlunde
prognose / på kort sigt langt mindre flere dage frem / det bevirkede da også at mange flyvninger
blev ændret / jeg tror at det er første gang i mands minde at vi har fløjet med duer om fredagen / til
stor ærgrelse for de fleste / frustrationer for os alle og megen ekstra arbejde i foreningerne &
Sektionen / for at få det hele til at køre hele vejen rundt. / Så er det man siger til sig selv når nogen
er rigtigt sure over ændringer / beslutninger som måtte tages ud fra udsigterne / de pågældende
Weekends / hvorfor gør vi dette stykke arbejde for at få det hele til at køre. / Som en engang sagde
til mig du er godt tosset at have med det at gøre / og jeg sagde til ham du har sikkert ret / men det
hjælper.
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D.d.B. flyvningerne
18/6 Bremen : 2 gange løsladt fredag 17/6
30/6 Minden : 2 gange løsladt fredag 29/6
09/7 Antwerpen udsat til søndag 10/7
23/7 Jönköping ændret til Laxå
30/7 Magdeburg : 2 gange ændret til Bremen
Sektion 21 flyvningerne
18/6 Jönköping flyttet til Markaryd løsladt fredag den 17/6
01/7 Viborg løsladt fredag den 30/6
30/7 Jönköping ændret til Tinglev løsladt fredag den 29/7
Pokalflyvningen var 3. år vi har fløjet den spændende konkurrence / og med andre vindere./
Nr. 1 Team SDS Asnæs 1000 kr.
Nr. 2 Willy Sørensen Asnæs 500 kr.
Nr. 3 Flemming Petersen Kalundborg 250 kr.
Nr. 3 Torben Olsen Asnæs 250 kr.
Mesterskaber Sektion 21
Åben nr. 1. Team Knudsen nr. 2. Bjarne Jensen nr. 3. Flemming Petersen
Sport nr. 1. Bjarne Jensen nr. 2. John Nielsen nr.3. Peter Mejdahl
Unge nr. 1. Bent Hansen nr.2. Peter Mejdahl nr. 3. Willy Nielsen
Junior/Begynder nr.1. Thomas Pedersen nr. 2. Frederik Jensen nr. 3. Niam Miftari
Mesterskaber D.d.B.
Langflyver mesterskabet ( sport ) nr. 1 Team Knudsen
Langflyver mesterskabet ( åben ) nr. Team Knudsen
Mellemdistance mesterskabet ( sport ) Team Knudsen
Mellemdistance mesterskabet ( åben ) Team Knudsen
1 års mesterskabet nr. 1 Hans E. Jensen
Junior / begynder mesterskabet nr. 1 Thomas Pedersen
ES duer
A. - Nr.1 Carsten & Kurt nr. 2 Toni Pedersen nr. 3 Team Knudsen
U. - Nr. 1 Team Knudsen nr. 2 Lene Mørum nr. 3 Viggo Jakobsen
A. - langdistance nr. 1 Carsten & Kurt nr.2 Willy Nielsen nr. 3 John Jensen
U. - langdistance nr. 1 Hans E. Jensen nr. 2 Viggo Jakobsen nr. 3 John Nielsen
Medaljer / Diplomer
Er nu udleveret / endnu engang tillykke med de flotte resultater / både i Sektion 21 & D.d.B. / i er
blevet hyllet som det sig hør og bør
Afsendte duer
2011 : 10064 gamle
2011 : 2091 unger
2011 : i alt 12155 duer

2010 9341 duer = + på 723 duer
2010 2742 duer = - på 651 duer
2010 i alt 12083 = + 72 duer
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Medlemstal
September 2011 / 83 medlemmer med 5 D.d.B. flyvninger / 2010 86 medlemmer en tilbagegang på
3 / vi er 116 medlemmer / det var vi også i 2010 / hvorfor kan vi ikke få flere med / det er 33
medlemmer der ikke har afsendt 5 gang
Løslader
Jeg siger det igen, igen / jeg har sagt det før / et kæmpe kodo til Peter / hans enorme indsats med at
løslade vore duer / både på D.d.B. som Sektions flyvningerne og det er min overbevisning at ingen
kan gøre det bedre en 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 / hold da fast / noget over 46.000 kr. så venter vi på en
indbetaling fra forsikringen på 17.440 kr. / så det reele underskud vil så være ca. 29.000 kr. / +
5.900 kr. som skal udbetales i præmier vedr. auktion den 28. april 2011 / så det er = 34.000 kr.
En del af problemet er at Mikkel ikke fik taget sig sammen / skønt jeg havde en aftale / om at få
bilen sat i garage sidst i august / Helle kunne ikke forstå at der ikke kom penge retur fra
forsikringen samt vejafgift / Per og Bjarne kunne se at bilen stadig stod i Fore Vejle den 5.
november / derefter tog Bjarne over og der gik en uge så var bilen på plads / ærgeligt for det har
kostet os et sted mellem 6000 & 7000 kr. / vi er i gang med at sikre os at det ikke vil ske igen. /
Jeg må påtage mig det fulde ansvar at det ikke blev gjort til den aftalte tid / i 2010 var den på plads
som aftalt. / så i min verden forstår jeg ikke at han ikke fik taget sig sammen.
Kasserer
Jeg siger også her / en meget stor ros og tak til Helle / hun har altid styr på økomomien / det er et
kæmpe arbejde hun påtager sig år efter år. / samtidig med udregning af resultater / meget hurtigt /
de fleste gange er resultaterne fremme allerede tirsdag morgen.
PR udvalg
Det er Knud Kristensen fra bestyrelsen samt Michael Andersen, Martin Christensen samt Søren
Eilsø / som prøver at få noget i gang / i mange retninger, desværre er Søren ikke mødt op de senere
gange / så hvis nogen har lyst til at deltage i det spændende stykke arbejde / er i velkomne /
Jeg vil give Knud oret / så han kan fortælle om forskellige tiltag.
Unge auktionen den 28. april
36 unger blev solgt for 11.800 kr. / flot beløb hvor halvdelen gik i Sektionens kasse = 5.900 kr. / det
siger vi mange tak for / og vi er i gang med at få en ny auktion op at stå / med bedre information /
på et tidligere tidspunkt / unge auktionen vil i år være den 26. april.
Bestyrelsens forslag til præmier vedr. de unger der blev solgt sidste år / har vi valgt at fremsætte
under punktet indkomne forslag.
Hovedbestyrelsen
På hjemmesiden den 30. november kunne man læse dele af et referat / fra deres møde den 25. – 26.
november Hvor man fremsatte flyveforbud i ugerne 24. & 26. / Jeg sendte et brev dagen efter til
hovedbestyrelsen / som jeg vil læse op /
Senere må der være kommet mange reaktioner / for igen på D.d.B.s hjemmeside/ fremgår det at
flyveforbudet vil komme på Repræsentskabsmødet / som et selvstændigt punkt. / i det nyeste blad
fremgår det at flyveforbudet / skal være i perioden uge 23 til og med uge 28
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Hvad gør vi så / hvis det bliver vedtaget / selv om det er imod den vedtagne flyveplan 2011-2012 /
at foreslå en plan B. under indkomne forslag / eller indkalde til ekstra ordinær generalforsamling /
hvis det bliver vedtaget på Repræsentskabsmødet / jeg håber det bliver stemt ned for år 2012.
Tak til 030 Ringsted
Vedr. Generalforsamlingen / udstillingen Der er meget arbejde både før og efter / for at alt skal
klappe / tak for indsatsen.
Beretning fra PR udvalg.
Knud Kristensen gave en kort beretning fra aktiviteter i PR udvalget.
Der er nedsat et PR udvalget efter sidste års generalforsamlings forslag om samme
Udvalget har arbejdet bl.a. med
Udbredelsen af kendskabet til duesporten
Ungeauktionen vil udvalget forsøge, at stå for
Foreningskonkurrence ide
Deltagelse på Dyrskuer
Punkt 5.

Regnskab
Regnskabet fremlagt og forklaring på de største ændringer forelagt.
Godkendt

Punkt 6.

Indkomne forslag
Der var 3 indkomne forslag fra bestyrelsen
1) Auktionsunger :
Bestyrelsen har til enhver tid beføjelser til, at vælge datoer og stationer, dog i hver
sin retning vedr. proportioner for konkurrence med auktionsunger.
Konkurrence afvikles som 1 års duer med præmierne :
35, 25, 15, 12,5 og 12,5 % af beløbet. - Vedtaget
2) Flytning / aflysning af stationer:
Da bestyrelsen overordnet set ønsker, at varetager duernes tarv, ønsker vi
generalforsamlingens opbakning til, at såfremt vejrudsigten for weekenden ser
håbløs ud, træffer bestyrelsen beslutning om alternativ station, eller dato, evt. i
modsat retning eller til helt at aflyse flyvningen, således at vi ikke har udgifter til
forgæves kørsel og pakning. Der gives besked til foreningerne om torsdagen, lige
som det bekendtgøres på vores hjemmeside. - Vedtaget
3) Flyveplan B for sæson 2012.
Generalforsamlingen vedtog, at såfremt repræsentantskabsmødet måtte beslutte
flyvefri weekends så bliver disse uge 25 og 27 som fri samt Alvesta i uge 26 der
flyves. - Vedtaget

Punkt 7.

Kontingent
Forslåes forhøjet med 150,00 kr. – til 300 kr årligt. - Vedtaget

Punkt 8.

Valg af bestyrelsesmedlem – Peter Knudsen modtog genvalg

Punkt 9.

Valg af bestyrelsesmedlem – Lene Mørum modtog genvalg

Punkt 10.

Valg af suppleant – Søren Eilsø modtog ikke genvalg – Martin Christensen - Hvalsø
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Punkt 11.

Valg af revisorer - (Frits Juhl 009 & Niels P. Hansen 009) - Genvalg

Punkt 12.

Valg af revisor suppleant (Richard Nielsen) - Genvalg

Punkt 13.

Valg af løslader (Peter Knudsen 030) - Genvalg

Punkt 14.

Valg af løslader supp. - (Jørgen B. Jensen 009) - Genvalg

Punkt 15.

Telefonisk indberetter - (Knud Kristensen 151) - Genvalg

Punkt 16.

Mesterskaber forslås uændret

Punkt 17.

Et års konkurrence. – 5 flyvninger uændret

Punkt 18.

Præmier forslås uændret
Papir og medaljer uændret som i 2011 – pengepræmier sløjfes. – Vedtaget

Punkt 19.

Løsladelse af unger og gamle – foreslåes uændret.
Forslag fra 0114 Asnæs om at slippe ungerne ½ time før de gamle. - Vedtaget

Punkt 21.

Generalforsamling – udstilling 2013
Dan 030 Ringsted påtog sig opgaven

Punkt 22.

Eventuelt
Foredrag med Bent Thomsen-Petersen
Forespørgsel om at regnskab og eventuelle indkomne forslag udsendes til
foreningerne, således at de kan nå, at sætte sig ind i disse.
Steen Haagh sælger sine flyveduer Lørdag den 14. januar
Ide til PR udvalget – at tage kontakt til forskellige oplysningsforbund
Bestyrelsen.

