Referat af Generalforsamling Sektion 21
Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15
Punkt. 1

Valg af dirigent
Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt

Punkt. 2

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

Punkt. 3

Valg af stemmetællere
Søren Eilsø 030 Ringsted og Brian Nygård 0151 Hvalsø valgt.

Punkt. 4

Formandens beretning

Generalforsamlingen afholdtes den 6. januar 2014 her i Ringsted
Dagen startede med præmieuddeling kl. 9.15 for sæson 2013. Kunne godt være lidt bedre så vi har ændret
lidt på dette til i år.
Generalforsamling gik fint men en god og villig debat, som der skal være. Men efter debat var der også
enighed om de fleste forslag. Håber på en lige så godt og velafviklet generalforsamling her i dag.
Nyt bestyrelsesmedlemmer valgt ind Tony – Kasserer Helle Knudsen valgt - Kontingentet forblev på 300 kr.
- Flyveplan vedtaget med de for økonomien bedre - lidt kortere flyvninger. - Indførsel af 3 præmier – (som
slagpræmier) Mesterskaber som tidligere år - Unger og gamle slippes sammen.
Der blev også efter ideoplæg fra PR udvalget indført et foreningsmesterskab. Forløbeligt for 2014 med
præmier betalt af sektionen.
2014
Har i mine øjne været en god sæson (til den vanskelig side) vejret startede rigtigt fint – men sidenhen blev
det lidt mere drilsk – og sluttede vanen tro med østenvind og de dermed noget vanskelig flyvninger, som jo
også skal til.
Men vi må også indrømme, at vi ind i mellem har flyvinger hvor man ikke kan forklare hvor lige netop
denne flyvning skulle blive vanskelig og medføre flere tab end ellers.
Trods en ændring i træningsflyvning for sektionens største forening Slagelse i afsendelse af duer på
sektionsflyvning gav det ikke som frygtet en større nedgang i afsendelse af duer på sektion 21’s flyvinger. Vi
har næsten holdt due antallet.
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
2014 - 9676 gamle og 2630 unger – 12.306 duer

Transport 14
Sæson 2014 var andet år hvor vi kørte duerne med lejebil – igen var det Ole Vigholt, der var primus motor
på denne opgave og også havde opgaven omkring opsamling af duer Torsdag til Ddb turene – Til
flyvningerne om Lørdagen var vi så heldige, at 2 personer meldte sig og har kørt disse upåklageligt – der er
dejligt, at en sådan opgave er i sikre hænder.
I år var der et uheld med bilen der gik i stykker en fredag aften men her var Dan Jensen velvillig til, at køre
turen i hans egen bil så vi kunne få afviklet flyvingen.
Vedr. flyvningen den 8/8 gik der lidt koks i koordineringen omkring opsamling m.m. og hvem der kørt hvor
til – det beklager vi meget.
D.d.B. flyvningerne
Uge 26 – Ludvika – sluppet søndag
Uge 30 – Hannover sluppet Søndag
Uge 32 – sluppet Fredag – Borlänge flyttes til Ørebro pga. skovbrand i Sverige.
På grund af den økonomiske situation hvor de kraftige gebyrnedsættelser for sæson 2014 ikke som forventet
har medført et højere dueantal, ændrede HB i den resterende del af kapflyvningsplanen 2014.
Emmen uge 29 Soltau.
Langflyvning Karlsruhe i uge 30 ændres til Giesen, således at hele landet flyver langflyvning fra Giesen,
hvorfra duerne igen blev flyttet til Hannover med slip søndag
Landsflyvningen fra Karlsruhe i uge 30 bibeholdes.
Vedr. Slip i sæsonen kan vi fremhæve Antwerpen som helt klart var en fejldisponering fra løsladerne og
duerne burde ikke være sluppet.
Sektion 21 flyvningerne
Inden sæsonen blev vi bedt om, at ændre Esbjerg unger til anden station – med ikke så mange kilometer.
Valgt blev Padborg.
Uge 30 – Vamdrup blev sluppet søndag – vejret drillede.
Uge 32 – Markaryd sluppet Fredag
Pokalflyvningen
Er blevet en fast del af vores flyvekonkurrencer. En spændende konkurrence der er værdsat i hele sektionen
- hvor det er svært at forudsige udfaldet.
Tak til Bjarne for det store arbejde med organiseringen.
Nr. 1 Viggo Jacobsen - 1000 kr.
Nr. 2 N. P. Hansen - Slagelse 500 kr.
Nr. 3 Lene Mørum – Kalundborg 250 kr.
Nr. 3 Torben Olsen - Asnæs 250 kr.

Mesterskaber Sektion 21
Åben nr. 1. Bjarne Jensen nr.2 Team Knudsen nr.3. Lars Kristensen
Sport nr. 1. Team Knudsen nr. 2. Helge Bastkjær nr.3. Bjarne Jensen
Unge nr. 1. Karl E. Hansen nr.2. Hans E. Jensen nr. 3. Bjarne Jensen
Junior/Begynder nr.1. Frederik Jensen nr. 2. Martin Friis nr. 3. Efekan (Birger)
Jørgen Bent Jensens Mindepokal: Vundet af Bjarne Jensens - første sportsdue i uge 24
Nordpokalen
: vundet af Lene Mørum
Sydpokalen
: vundet af Bjarne Jensen
Præmier til pokalflyvningen og foreningsmesterskabet tages af kassen.
Mesterskaber D.d.B.
Langflyver mesterskabet ( sport ) Jørgen og Henning - Asnæs
Langflyver mesterskabet ( åben ) Jørgen og Henning - Asnæs
Mellemdistance mesterskabet ( sport ) Bjarne Jensen - Asnæs
Mellemdistance mesterskabet ( åben ) Peder Majdahl – Slagelse div. 2 Søren Andersen - Hvalsø.
1 års mesterskabet nr. 1 John Nielsen
Junior / begynder mesterskabet nr. 1 Frederik Jensen
Medaljer / Diplomer
Er udleveret idag - endnu engang tillykke med de flotte resultater - både for Sektion 21 & D.d.B. - i er blevet
hyldet som det sig hør og bør
Medlemstal
September 2014 - 72 medlemmer med 5 ddb flyvninger - tilbagegang på 1 i forhold til 13
Der er 93 betalende medlemmer i dag – i 2013 100 - 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 2015.
Økonomi
Ser fint ud vi har nu en egenkapital på ca. 75.000. Forbedring som vi alle har været en del af på ca. 44.000 på
3 år.
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 kasserer 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.

I 2014 var det så med en repræsentation på Roskilde dyrskue, som efter min og også andres mening var en
rigtig stor succes – tak til PR udvalget for det store arbejde i lagde i disse dage – der var mange arbejdstimer
i det. Der er allerede bestilt stand til 2015 og interesserede hjælpere kan henvendes sig til Søren.
En stor tak til udvalget.
Unge auktionen i 24. april
36 unger blev solgt for 16.300 kr.- det højeste beløb i de år arrangementet har fundet sted.
Så der er 8.150 kr. at flyve om i den kommende sæson.
I 2014 blev flyvninger afviklet fra Henstedt og Markaryd
Vinder Henstedt : Peder Majdahl
Vinder Markaryd : Peder Majdahl
Jeg er sikker på at PR udvalget er i gang med at arbejde på en ny auktion til 15.
Præmiefordeling som vedtaget i 2012.
Hjemmesiden
Ikke de store ændringer i forhold til sidste år. Er der forslag så kom endelig med dem.
Hovedbestyrelsen
Sæson 14 – var med et oplæg med nedsættelse af gebyr for at få flere duer med og det lykkedes ikke – der
blev i alt afsendt ca. 122.000 en fremgang på ca. 10.000 i forhold til 13 men også med en uge mere – Trods
dette kommer økonomien igen til at se fornuftig ud.
Sverige / Norge har benyttet udregning i Ddb og køber anlæg gennem Ddb - har betalt timer hos DDB. –
Fælles SBU blad udkom i slutningen af December.
Flyveplanen 2015 / der ligger et oplæg uden de store modforslag til vedtagelse til rep.mødet i februar – hvor
Sverige er med på for region Øst og det afspejler sig også i den flyveplan vi i sektionen har lagt op til.
Til rep.mødet i februar er der også forslag omkring ændringer af love / antal HB medlemmer og hvordan
disse vælge (ny region) som kun gavner det nordlige jylland og på sigt kan være med til, at de nemmere kan
vinde de gennemgående præmier.
Der stiller også en ny kandidat op til formandsposten (Henrik Larsen 211)
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 2014
Foredrag og duedag med Team CMN - og total salg af duer fra Bertus Roording - Holland – samt avlsduer
fra Søren Eilsø
Tak til min bestyrelse
For det gode samarbejde i 2014 - vi arbejder godt sammen og alle trækker deres del af læsset og bidrager
med den nødvendige indsats ikke mindst her i denne sæson hvor jeg pga. sygdom ikke har været så aktiv.
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 og
flytning af flyvninger.
Punkt. 5

Regnskab 2014 / budget.2015
Regnskabet fremlagt og alle indtægter og udgifter gennemgået.
Budforslag gennemgået og vedtaget
Enkelt spørgsmål til regnskabet

Punkt. 6

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Punkt. 7

Kontingent - foreslås uændret 300,00 kr.
Vedtaget

Punkt. 8

Valg af bestyrelsesmedlem - Knud Kristensen – 0151 Hvalsø - modtager genvalg - Genvalg

Punkt. 9

Valg af bestyrelsesmedlem - Ole Vigholt – 09 Slagelse - modtager genvalg - Genvalg

Punkt. 10

Valg af bestyrelses suppleant - Brian Nygård 0151 Hvalsø - Genvalg

Punkt. 11

Valg af kasserer - Helle Knudsen - Valgt

Punkt. 12

Valg af revisorer - Richardt Nielsen 030 Ringsted – ønsker ikke genvalg - Per Møller 0151
Hvalsø – på valg
Per Møller - Genvalgt – Martin Christensen - Valgt

Punkt. 13

Valg af revisor suppleant - Peter Espersen 0151 Hvalsø – på valg - Genvalgt

Punkt. 14

Valg af løsladere – Søren Eilsø og Peter Knudsen - modtager genvalg - Genvalg

Punkt. 15

Kapflyvningsplan 2015
Se særskilt flyveplan – ingen fremmede duer med i 2015

Punkt. 16

Mesterskaber foreslås uændret som 2014 - Vedtaget

Punkt. 17

Flyvepræmier 2015 - 1. pr. 400 / 2. pr. 200 / 3. pr. 100 – en præmie pr. slag. Vedtaget

Punkt. 18

Løsladelse af unger (unger og gamle slippes samlet - som i 2013 og 14 )
Forslag om separat slip af unger og gamle nedstemt

Punkt. 19

Generalforsamling og udstilling 2016
Dan 030 Ringsted – tager sig af dette i 2016

punkt. 20

Eventuelt
Ved indkaldelse til generalforsamling skal en lille notits i bladet for at sikre, at der ikke
er så gode til internet får informationerne.
PR udvalget så gerne, at de sidste foreninger fik valgt en PR medlem, som kunne støtte
arbejdet for os alle. Navne oplyses til PR udvalget
Bedre dueblad – mange gode indlæg – Ja men holdningen fra flere var, at når vi så os
omkring var det jo ikke mange der selv havde bidraget med noget.
De Nordjyske forslag og ny kandidat til formandsposten blev kort berørt.

PRÆMIEUDDELING KL. 9.15

Bestyrelsen

