Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21

Præmie overrækkelse kl. 09.15
Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15
Punkt. 1

Valg af dirigent
Togo Bjergfelt – 0151 Hvalsø valgt

Punkt. 2

Konstatering af mandater
12 repræsentanter fra foreninger og 5 fra bestyrelsen – 17 stemmer i alt.

Punkt. 3

Valg af stemmetællere
Søren Andersen – 0151 Hvalsø og Lars Frederiksen - 0114 Asnæs valgt.

Punkt. 4

Formandens beretning

Generalforsamlingen den 6. januar 2013 her i Ringsted
Dagen startede med præmieuddeling kl. 9.15 for sæson 2012 - Var min første generalforsamling og det gik
som forventet med god og livlig debat. - Med god enighed om det meste - det håber jeg også vil ske i dag.
Nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind - Kontingentet forblev på 300 kr. - Flyveplan vedtaget med de for
økonomien lidt kortere flyvninger. - Indførsel af 1e præmie - Mesterskaber som tidligere år - Unger og
gamle slippes sammen. - For første gang med sponsorpræmier på de ordinære flyvninger, skænket af
Flyvergrillen og Harboe Bryggeri - TAK til dem.
Ekstra ordinær generalforsamling 25/04
Salg af lastbil - Indførsel af 3 præmier (ændring af ordinær beslutning) - mulighed efter anden transport
form.
Transport 13
Sæson 2013 var første år med en ny transportform hvor vi lejede en bil for godt 3 måneder - en ide af Ole
Vigholt, der også selv udførte det største og meget krævende arbejde. Det har givet store besparelser og
medført nedsættelse af gebyr / indførelse af præmier og flere duer på flyvningerne. Det er dog nogle andre
ting som man skal tænke på nu - det er kilometer - det koster at køre mange.
Flyvningerne
Endnu en besværlig sæson - den iflg. dem som tror på det den værste med solstorme - svært at få duerne i
gang - flere flyvninger hvor der kom nogle duer godt og den øvrige del af flokken kom noget senere - DMI
igen i år svært ved at give os de rigtige prognoser Der blev kortet af DDB flyvninger pga. de mange tab der var på flere flyvninger - af hensyn til vores duer og
ikke ØKONOMI.
D.d.B. flyvningerne
Uge 21 - Aflyst.
Uge 26 – 2 x Minden løsladt søndag
Uge 29 - Karlsruhe - ændret til Giessen.
Uge 30 - Sluppet Fredag og ændret til Altona pga. de svære forhold for duerne indtil nu.
Uge 32 - München flyttet til Freiburg
Uge 32 – Hannover ændret til Altona

Sektion 21 flyvningerne
Uge 21 - Gennemført med Fredags slip.
Uge 26 - Sluppet Søndag i Hassleholm - nedgang i antal (560)
Uge 30 – Sluppet i Kristianstad - fredag
Pokalflyvningen
5. år vi har fløjet den spændende konkurrence - og med andre vindere Tak til Bjarne for det store arbejde
med organiseringen.
Nr. 1 Samson - Ringsted 1000 kr.
Nr. 2 Peder Majdahl - Slagelse 500 kr.
Nr. 3 Viggo Jacobsen - Slagelse 250 kr.
Nr. 3 Per Pedersen - Asnæs 250 kr.
Mesterskaber Sektion 21
Åben nr. 1. Team Knudsen nr. 2. Bjarne Jensen nr.3. Lene Mørum
Sport nr. 1. Bjarne Jensen nr. 2. Team Knudsen nr.3. Søren Eilsø
Unge nr. 1. Michael Andersen nr.2. Bo Pedersen nr. 3. Peder Majdahl
Junior/Begynder nr.1. Frederik Jensen nr. 2. Brkic Bozo nr. 3. Nicholas SDM
Mesterskaber D.d.B.
Langflyver mesterskabet ( sport ) Carsten og Kurt - Ringsted
Langflyver mesterskabet ( åben ) Carsten og Kurt - Ringsted
Mellemdistance mesterskabet ( sport ) Bjarne Jensen
Mellemdistance mesterskabet ( åben ) John Nielsen - div. 2 Gurli og Flemming - Slagelse.
1 års mesterskabet nr. 1 John Nielsen
Junior / begynder mesterskabet nr. 1 Frederik Jensen
ES duer
A. nr.1 Bjarne Jensen nr. 2 Leif Jacobsen nr. 3 John Nielsen
U. nr. 1 Viggo Jacobsen nr. 2 Tony Petersen nr. 3 Jørgen og Henning
A. langdistance nr. 1 Leif Jacobsen nr.2 Bendt Nielsen nr. 3 Willy Nielsen
U. langdistance nr. 1 Team Knudsen nr. 2 Team Knudsen nr. 3 John Bech Willumsen
A. Sportsflyvninger nr. 1 Tony Petersen nr. 2 Frederik Jensen nr. 3 Peder Majdahl
U. Sportsflyvninger nr. 1 Jørgen og Henning nr. 2 Team Knudsen nr. 3 Jørgen og Henning.
Jørgen Bent Jensens Mindepokal:
Vundet af Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø med første sportsdue i uge 24
Nordpokalen: vundet af Team Knudsen 030, Ringsted med 6695 point
Sydpokalen: vundet af Team Knudsen 030, Ringsted med 6578 point
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 og 2091 unger - 12.155 duer
2012 - 9584 gamle og 2027 unger - 11.611 duer
2013 - 10324 gamle og 2054 unger - 12.378 duer

Medlemstal
September 2013 - 73 medlemmer med 5 ddb flyvninger - tilbagegang på 4
Der er 100 betalende medlemmer i dag - i 2012 - 112 medlemmer - i 2011 var vi 116 medlemmer
Løslader
Har Søren Eilsø stået for meget af tiden pga. min indlæggelse på sygehuset og det har han klaret fremragende
og Søren og jeg hvis vi bliver valgt vil arbejde endnu mere sammen i 2014.
Økonomi
Ser bedre ud i år end i 2012 / et pænt overskud på ca. 31.000 kr. - dog skal vi se bort fra ca. 7.500 der er
bundet i præmier til 2014 unge auktionen.
Bestyrelsen har forsøgt, at spare alle de steder vi kunne og det er i vort eget perspektiv lykkedes meget godt.
Kasserer
Ros og tak til Helle - der er altid styr på økonomien - Foreløbige 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 aften hvis alle indberetter.
Efter ønske fra sidste års generalforsamling er der i år valg til kasser posten.
PR udvalg
Med Søren Eilsø i spidsen har vi hørt noget fra nogle gange - om deres meget spændende initiativer - de
arbejder med mange forskellige tiltag - som jeg tror og håber vil gavne sporten i fremtiden.
Her er sektion 21 helt fremme i skoene omkring PR.
Unge auktionen i 26. april
26 unger blev solgt for 14.900 kr.- flot beløb hvor halvdelen gik i Sektionens kasse Så der er 7.450 kr at flyve om i den kommende sæson.
I 2013 blev flyvninger afviklet i uge 23 Henstedt og uge 24 Markaryd
Vindere Henstedt : Bjarne Jensen
Vinder Markaryd : Flemming Chiler
Jeg er sikker på at PR udvalget er i gang med at arbejde på en ny auktion til 14.
Bestyrelsens forslag til præmier blev vedtaget sidste år.
Hjemmesiden
har kørt igen - ryddet lidt op på den så den skulle være nemmere - arbejder med, at flere kan få adgang til at
lægge information på.
Resultater på siden så hurtigt som muligt.
Nyt tiltag med sektionsvinder artikler fra PR-udvalget har været super godt håber det kan videreføres i 2014.
Hovedbestyrelsen
Sæson 13 - var den dårligst set med afsendelse af duer ca. 102.000 en nedgang på min. 30.000 duer fra 12 umiddelbart skulle det give store økonomiske problemer - men nej
det bliver vel nok, det bedste de sidste mange år.
De mange spare tiltag har båret frugt - opsamling kun et sted Jylland - omlægning af ruter i Jylland Trykning af brevduen i sekr. / Ny trykke maskine.
De mange besparelser vil bliver brugt til gebyrnedsættelser på mellemdistancen. - 4 - 7 kr.

Sverige / Norge har benyttet udregning i Ddb og køber anlæg gennem Ddb - har betalt timer hos DDB.
Flyveplanen 2013 / var med aflysning af den første uge hvor sportsflyvninger fra Sverige var på
Sverige fra 2015 ? - dette vil blive drøftet på regionsmødet til august.
Tak til 030 Ringsted
Vedr. Generalforsamlingen / udstillingen
Der er meget arbejde både før og efter / for at alt skal klappe / tak for indsatsen.
Andre tiltag 2013
Auktion ved generalforsamling - ikke for god - kvaliteten på duerne var ikke god nok.
Forårsauktion og foredrag med Bent Thomsen-Petersen et godt foredrag og auktion.
2014 - Duedag Søndag den 23. februar med foredrag af Team CMN og total salg af duer fra Bertus Roording
- Holland - 31 duer.
Tak til min bestyrelse
For det gode samarbejde i 2013 - vi arbejder godt sammen og alle trækker deres del af læsset og bidrager
med den nødvendige indsats.
Tak til alle
Der har ydet en indsats for Sektionen og duesporten - og dermed os alle.
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 kommentarer til beretningen – primært omkring aflysninger af
flyvninger / rovfugle plage / deltagelse på Sverige fra 2015. Eller ros til beretning og
bestyrelsen for det arbejdet.
Punkt. 5

Regnskab 2013 / budget.2014
Regnskabet fremlagt og alle indtægter og udgifter gennemgået.
Enkelt spørgsmål til regnskabet – Ros for bestyrelsens bestræbelser på, at minimere
udgifterne.

Punkt. 6

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Punkt. 7

Kontingent - foreslås uændret 300,00 kr.
Debat omkring kontingent og der var en opfordring til at dette måske kunne sættes ned i
fremtiden.

Punkt. 8

Valg af formand - Peter Knudsen Ringsted valgt

Punkt. 9

Valg af bestyrelsesmedlem - Lene Mørum - modtager ikke genvalg
Tony Petersen 037 valgt

Punkt. 10

Valg af bestyrelsesmedlem – Axel Hansen - Genvalgt

Punkt. 11

Valg af bestyrelses suppleant - John Bech Willumsen - modtager ikke genvalg
Lene Mørum – Kalundborg valgt

Punkt. 12

Valg af kasserer - Helle Knudsen - valgt

Punkt. 13

Valg af revisorer - Richardt Nielsen Ringsted og Per Møller Hvalsø genvalgt.

Punkt. 14

Valg af revisor suppleant -Peter Espersen genvalgt

Punkt. 15

Valg af løslader - Peter Knudsen - modtager valg

Punkt. 16

Valg af løslader suppleant - Søren Eilsø - modtager valg

Punkt. 17

Telefonisk indberetter - Knud Kristensen - modtager valg

Punkt. 18

Kapflyvningsplan 2014
Se andet bilag.

Punkt. 19

Mesterskaber foreslås uændret som 2013
Vedtaget

Punkt. 20

Præmier som i 13 – 1 pr. 400 / 2. pr 200 / 3.pr 100 kr. – Vedtaget
Præmier vedtaget som slagpræmier i 2014.

Punkt. 21

Løsladelse af unger (som 13 – samlet slip ) - Vedtaget
Forlag om, at slippe unger og gamle hver for sig – nedstemt

Punkt. 22

Generalforsamling og udstilling 2014
Dan 030 Ringsted – tager sig af dette i 2015

Punkt. 23

Eventuelt
Lotteri
Sponsor sedler
Transport 2014
Tak til Togo
Bestyrelsen

