Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21

Præmie overrækkelse kl. 09.15
Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15
Punkt. 1

Valg af dirigent
Togo Bjergfelt – 0151 Hvalsø valgt

Punkt. 2

Konstatering af mandater
13 repræsentanter fra foreninger og 5 fra bestyrelsen – 18 stemmer i alt.

Punkt. 3

Valg af stemmetællere
Brian Nygård – 0151 Hvalsø og Ole Vigholt 09 Slagelse valgt.

Punkt. 4

Formandens beretning

Bort gang JBJ / mistet en super god sektionsformand uge 24 / mindepokal nærmere senere / send ham en
tak for det han gjorde for sektion 21.
Generalforsamlingen den 8. januar 2012 her i Ringsted / gik som forventet /med god enighed om det
meste / det håber jeg også vil ske i dag / Præmier fjernet i 2012 for at spare lidt op / Regler for
ungeauktionen vedtaget / Flyvninger og flytninger – regelsæt vedtaget / Kontingent forhøjet til 300 kr. /
Unger sluppet før de gamle /
Hjemmesiden har kørt for andet år / af undertegnede og Knud Kristensen / Ikke de store ændringer i forhold
til 2011 / så hurtige resultater som muligt på siden.
Chauffører 2012 Tina, Mikkel & Jens Erik
Er de samme som i år 2011 / de passer godt på vore duer / det skal de have stor ros for / vi har været rigtigt
glade for det chauffør team / desværre holder de op pga. forskellige hændelser (arbejde) - rejser.
Nyt hold til 2012 / bestyrelsen er i dialog med emne / Vi skal bruge et par ekstra afløsere.
Flyvningerne endnu en besværlig sæson / meget ustabilt vejr / svært at få duerne i gang / flere ekstremt
hurtige flyvninger / DMI igen i år svært ved at give os de rigtige prognoser / men trods alt komme igennem
sæsonen rimeligt / dog ingen fredagsslip som i 2011.
D.d.B. flyvningerne
16/6 Bremen x 2 gange løsladt Søndag 17/6
23/6 Ludvika flyttet til Ørebro
14/7 Emmen x 2 flyttet til Søndagh 15. juli
20 og 21/7 Karlsruhe ændret til Trier
28/7 Magdeburg x 2 gange flyttet til Altona og løsladt Mandag den. 30.
Sektion 21 flyvningerne
09/06 Esbjerg flyttet til Henstedt
16/06 Jønkøping sluppet søndag
07/7 Viborg flyttet til Tinglev pga. vejrudsigt dårlig
15/7 Markaryd sluppet Søndag
29/7 Jønkøping sluppet Søndag

Pokalflyvningen var 4. år vi har fløjet den spændende konkurrence / og med andre vindere / Tak til Bjarne
for det store arbejde med organiseringen / Første gange egenbetaling.
Nr. 1 Frederik Jensen - Asnæs 1000 kr.
Nr. 2 Per Kær Møller Hvalsø 500 kr.
Nr. 3 Carsten og Kurt Ringsted 250 kr.
Nr. 3 Per Pedersen Asnæs 250 kr.
Mesterskaber Sektion 21
Åben nr. 1. Team Knudsen nr. 2. John Nielsen nr.3. Peter Mejdahl
Sport nr. 1. Team Knudsen nr. 2. John Nielsen nr.3. Jørgen og Henning
Unge nr. 1. Leif Jacobsen nr.2. Fritz og Vini Juhl nr. 3. John Nielsen
Junior/Begynder nr.1. Frederik Jensen nr. 2. Agin Isma nr. 3. Thomas Pedersen
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 John Nielsen
Junior / begynder mesterskabet nr. 1 Thomas Pedersen
ES duer
A. nr.1 Team Knudsen nr. 2 Team Knudsen nr. 3 John Nielsen
U. nr. 1 Team Knudsen nr. 2 Team Knudsen nr. 3 Tony Petersen
A. langdistance nr. 1 Willy Nielsen nr.2 Team Knudsen nr. 3 Bendt Nielsen
U. langdistance nr. 1 Viggo Jakobsen nr. 2 John Nielsen nr. 3 Viggo Jakobsen
Medaljer / Diplomer
Er nu udleveret / endnu engang tillykke med de flotte resultater / både i Sektion 21 & D.d.B. / i er blevet
hyldet 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

2012 9584 gamle og 2027 unger
2012 i alt 11611 – minus 544 duer – budget 12 var 12.500 duer – minus 889 duer.
Medlemstal
September 2012 / 77 medlemmer med 5 ddb flyvninger - tilbagegang på 6 / vi er 112 medlemmer / i 2011
var vi 116 medlemmer / hvorfor kan vi ikke få flere med / det er 35 medlemmer der ikke har afsendt 5 gang
på ddb
Løslader
Har undertegnede stået for i sæson 2012 og fortsætter med dette i både Ddb og sektions regi / sektionen
Søren Eilsø under oplæring og vi vil samarbejde om det i 2013.

Økonomi
Ser bedre ud i år end i 2011 / et pænt overskud på 11.500 kr
Takket være Bjarne og værkstedet har det fungeret meget bedre omkring lastbilen / nummerplader /
aflevering af disse m.m. – sparer
Præmierne sparet væk
Udregning af hvad det koster at flyve de enkelte flyvninger sendt til alle foreninger / foreløbig opgørelse til
hvert bestyrelsesmøde / bedre overblik.
Spare tiltag til 2013
Flyveplanen har vi forsøgt at tage de flyvninger ud, som gave stort underskud / lange Sverige flyvninger /
Viborg / Ingen annonce til generalforsamling / udstilling.
Kasserer
en stor ros og tak til Helle / hun har altid styr på økomomien / Økonomi opgørelse til hvert bestyrelsesmøde
med prognoser og aktuel status / samtidig med udregning af resultater / meget hurtigt / de fleste gange er
resultaterne fremme allerede Mandag eller tirsdag.
PR udvalg
Det er Knud Kristensen fra bestyrelsen samt Michael Andersen, Martin Christensen / 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 ordet / så han kan fortælle om forskellige tiltag.
Unge auktionen i 26. april
29 unger blev solgt for 9275 kr. / flot beløb hvor halvdelen gik i Sektionens kasse = 4.637 kr. / derudover
solgtes 2 unger direkte til sektionens kasse 575 kr / det siger vi mange tak for / og vi er i gang med at få en
ny auktion op at stå / med bedre information.
Bestyrelsens forslag til præmier blev vedtaget sidste år.
Hovedbestyrelsen
Økonomien har været i fokus / stort set intet tilskud / gennemførte besparelser / trykning af bladet i sekr. har
sparet min. 250.000 / bladet vil fremover bliver trykt i sekretariatet – giver større besparelse ekstra 200.000 /
udsendelse af bladet til foreninger / HB møder i privat regi (kørsel er dog den dyreste del her) / kommer ud
med et fornuftigt regnskab.
Mere aktiv hjemmeside / nyt auktionssite / Vaccine
Måske samarbejde til Sverige / Norge om udregning m.m. / blad /
Flyveplanen 2013 / flere sportsflyvninger bl.a. fra Sverige / stort set som regionsmødet ønskede det / kun få
ændrings forslag til den oprindelige plan.
Oplæg til samarbejde omkring ugerne 21 – 26 – blev ikke til noget / bl.a. forkerte forudsætninger til due
antal / kan ikke flytte de mange korte ture på Sjælland til Ddb flyvninger / vores duer har behov for
anderledes optræning end jydernes.
Tak til 030 Ringsted
Vedr. Generalforsamlingen / udstillingen Der er meget arbejde både før og efter / for at alt skal klappe / tak
for indsatsen.
Tak til min bestyrelse
For det gode samarbejde i 2012 / vi arbejder godt sammen og alle trækker deres del af læsset.

Tak til alle
Der har ydet en indsats for Sektionen / og dermed os alle.
Andre tiltag
Foredrag i foråret med Bent Thomsen-Petersen velbesøgt / Efter opfordring på medlemsmødet arrangerer vi
auktioner i sektions regi – i dag og en til foråret.
Medlemsmødet solgt duer til JBJ mindepokal – proportioner uddeles i dag.
Forslag om medlemsmøder for alle / November Jørn Boklund om sundhed / forårs auktion og foredrag 13.
april er stort set på plads / duer fra Bent Thomsen-Petersen.
Jeg slutter min beretning
Måske var den lidt for lang / men jeg syntes ikke den kunne være kortere / når så meget som muligt skulle
med.
Med håb om en saglig debat stiller jeg min beretning til debat.
Enkelte spørgsmål og ros til formandens beretning.
Punkt. 5

Regnskab 2012 / budget.2013
Regnskabet fremlagt og alle indtægter og udgifter gennemgået.
Enkelt spørgsmål til regnskabet – omkring opgørelse over auktionspenge / Benzinkort mm.
drøftet.

Punkt. 6

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Punkt. 7

Kontingent - foreslås uændret 300,00 kr.
Debat omkring kontingent og gebyr – herefter vedtaget uændret.

Punkt. 8

Valg af formand
Peter Knudsen Ringsted valgt

Punkt. 9

Valg af bestyrelsesmedlem - Bjarne Jensen - modtager ikke genvalg
Ole Vigholt – Slagelse valgt

Punkt. 10

Valg af bestyrelsesmedlem - Knud Kristensen - modtager genvalg
Genvalgt

Punkt. 11

Valg af bestyrelsesmedlem for et år - Martin Christensen - modtager valg
Aksel Hansen – Tornemark valgt

Punkt. 12

Valg af bestyrelses suppleant - Per Pedersen - modtager ikke genvalg
Brian Nygård – Hvalsø valgt

Punkt. 13

Valg af bestyrelses suppleant - ny vælges for Martin Christensen – for et år
John Bech Willumsen – Slagelse valgt

Punkt. 14

Valg af revisorer - Niels P. Hansen og Fritz Juhl - modtager IKKE genvalg
Richardt Nielsen Ringsted og Per Møller Hvalsø valgt.

Punkt. 15

Valg af revisor suppleant - Richardt Nielsen – modtager genvalg
Peter Espersen valgt

Punkt. 16

Valg af løslader - Peter Knudsen - modtager valg

Punkt. 17

Valg af løslader suppleant - Søren Eilsø - modtager valg

Punkt. 18

Telefonisk indberetter - Knud Kristensen - modtager valg

Punkt. 19

Kapflyvningsplan 2013
Se andet bilag.

Punkt. 20

Mesterskaber foreslås uændret som 2012
Vedtaget

Punkt. 21

Præmier foreslås ændret med indførelse af 1. præmie på kr. 200,Vedtaget
Forslag om også at indføre en anden 2.præmie på 100 kr.- blev nedstemt.

Punkt. 22

Løsladelse af unger (2012 - ½ time i mellem unger og gamle )
Forlag om, at slippe unger og gamle sammen – vedtaget.

Punkt. 23

Generalforsamling og udstilling 2014
Dan 030 Ringsted – tager sig af dette i 2014

Punkt. 24

Eventuelt
Telefonliste
Tak til Bjarne Jensen
Tak til Togo
Bestyrelsen

