
Referat fra Generalforsamling i Sektion 63. 
 

 

Afholdt på Bakkeskolen, Brøndum, 9670 Løgstør den 17-1-2009. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg ad dirigent 

2. Konstatering af mandater 

3. Beretning fra bestyrelsen 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag: 

a. Ændring af kapflyvningsplan 

 

6. Valg: 

a. Kasserer (Jesper Kristensen) Modtager ikke genvalg 

b. Bestyrelsessuppleant (Vagner Simonsen) 

c. Revisorer (Knud Madsen – Kim Sand Jensen ) 

d. Revisorsuppleant (Johannes Bæk) 

     

7. Kapflyvningsplan 

8. Sektionsmesterskaber 

9. Eventuelt 

 

 

Punkt 1: 

Ove Bæk valgt som dirigent 

 

Punkt 2: 

Alle 14 delegerede var til stede + bestyrelsen 

 

Punkt 3: 

Formanden gennemgik sæson 2008. Der var bla. truffet aftale med en ny vognmand, hvilket alle 

sektionens foreninger havde været tilfredse med. De chauffører, som skulle transportere duerne til 

slipstederne rundt om i Danmark, skulle først gennemgår et weekend kursus for at lære om transport 

af duer. Dette kursus var afholdt inden sæsonen gik i gang. 

 

Alle drikketrug var blevet gjort rene efter hver weekend, der havde været stor fokus på dette, da 

flere medlemmer havde været ramt af paratyfus inden sæsonstart. 

 

I løbet af sæsonen var der taget en ny Hjemmeside i brug. Med dette tiltag var bestyrelsen ikke 

længere afhængig af hjælp udefra. 

 

Grundet, vejret havde været med duerne på sektionsflyvningerne, hver eneste lørdag gennem 

sæsonen, kom bestyrelsen ud med et meget flot regnskab, måske også for flot, men ingen kunne på 

forhånd vide, at vi undgik udsættelse på selve kapflyvningsdagen eller udsættelse helt hen til 

søndag. Hvis det var sket, ville det betyde store ekstra udgifter for sektionen. Den ansvarlige 

løslader i sektionen + løsladeren på selve slipstedet havde gjort et rigtigt godt arbejde. 

 



Der var afsendt ca. 50 duer færre i gennemsnit pr flyvning, men alligevel var gennemsnittet pr 

medlem højere. Deltagelsen på ungeflyvningerne var steget en smule, men kunne godt være bedre 

endnu. 

Vedr. DDB flyvninger var der 7 medlemmer færre end året før. 90 medlemmer havde fløjet 5 x 

DDB. 

 

En forening havde påtalt, at duerne der blev sendt til DDB- flyvninger om torsdagen, ikke fik vand 

før næste formiddag. 

Dette havde formanden undersøgt hos Erik Rasmussen, som havde tilbagevist denne kritik. Duerne 

fik vand så snart de ankom til Århus torsdag aften. 

 

Brønderslev Hallen, som bliver brugt, som centralt mødested et par gange om året, havde varslet et 

mødegebyr på 350 kr., hvilket havde fået bestyrelsen til at foreslå, at møderne blev afholdt på skift i 

sektionen. 

 

1 ÅRS- cup havde haft en flot opbakning. Formanden opfordrede til samme opbakning i 2009. 

 

Bestyrelsen håber på at flere medlemmer eller foreninger vil bruge Hjemmesiden noget mere, gerne 

med billedmateriale + omtale af en eller anden begivenhed. Dette kunne være en præsentation af en 

klubmester, eller hvis nogle medlemmer havde været på besøg hos andre brevduefolk, såvel her i 

landet, som i udlandet. Hvis nogle medlemmer allerede nu lægger inde med nogle gode billeder af 

dagligdagen på dueslaget, vil bestyrelsen opfordre disse medlemmer til at maile billederne til Jesper 

Kristensen. I denne forbindelse skal vi alle huske på, at ikke brevduefolk også ind i mellem kommer 

ind på vores Hjemmeside, og billeder fortæller meget mere end en tekst. Måske kan nogle gode 

billeder vække interesse for uvedkommende. Vi kan blot håbe. 

I løbet af kort tid vil der komme omtale + billeder fra dagens udstilling ind på Hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen havde set det nødvendigt at ændre en smule på kapflyvningsplanen, grundet at DDB 

ikke længere planlagde friweekends, men i stedet har planlagt sprinterflyvninger 3 gange i den 

kommende sæson. Formanden havde allerede været i kontakt med de forskellige formænd i 

sektionen, og alle have bakket ændringerne op. 

Formanden opfordrede endvidere alle foreninger i sektion 63 til at stemme for regionsslip for hele 

gruppe 5 og hele gruppe 6 på det kommende repræsentantskabsmøde i februar. 

 

De sidste 5 år har der eksisteret en slags støtteforening (Aktivitetsudvalget) bag sektion 63, men 

rent lovmæssigt var det ikke på plads. Formanden opfordrede forsamlingen til, at komme med gode 

ideer til, hvordan vi kunne få oprettet en rigtig støtteforening. 

 

Sektion 63 var i løbet af efteråret blevet inviteret af sektion 53 og 54 til at deltage i en samlet 

sektionsflyvning fra Åbenrå i uge 31, men da vi i sektion 63, de sidste mange år har brugt netop uge 

31 til vores PR-flyvning med unger fra Tinglev, ville man ikke umiddelbart melde sig til 

Bestyrelsen mente ideen var i orden, men mente samtidigt at flyvningen skulle flyttes til uge 30 

eller uge 32, men dette kunne ikke komme på tale fra de andre sektioners side, så derfor vil 

bestyrelsen inden kort tid melde fra til flyvningen. 

 

Punkt 3: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Punkt 4: 

Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 42 000. kr. Kassereren uddybede det 

store overskud. 

 



Punkt 4: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Punkt 5: 

Formanden fremlagde de ændringer bestyrelsen havde foreslået til den kommende 

kapflyvningsplan. 

Ove Lynge Iversen fra Dan215, havde ved flere lejligheder efterlyst mere spredning i stationerne, 

men kunne se at der ikke var taget højde for dette ønske. Formanden gav Ove ret i sine ønsker, men 

da det først er til næste år, at en ny kapflvningsplan skal vedtages, turde bestyrelsen ikke lave for 

drastiske ændringer. Opfordrede til at foreslå ændringen igen til næste års Kapflyvningsplan. 

 

Punkt 5: enstemmigt vedtaget 

 

 

Punkt 6: 

A) Jesper Kristensen ønskede ikke genvalg. Vagner Simonsen blev valgt i stedet. 

B) Svend Jensen DAN 196 blev valgt. 

C) Knud Madsen og Kim Sand Jensen blev genvalgt 

D) Johannes Bæk blev genvalgt 

 

 

Punkt 7: 

Var tidligere gennemgået 

 

Punkt 8: 

Lille Mesterskab ændret til kun at indeholde sektionsflyvninger 

DDB mesterskab, alle DDB- flyvninger minus Gøttingen landsslip, minus alle sprinterflyvninger, 

minus alle landsflyvninger. 

 

Der forventes lavere gebyrer på sektionsflyvninger, grundet den gode økonomi. 

 

Opsamling som i sæson 2008 i sektionsregi. 

 

Punkt 9 

Formanden takkede Jesper Kristensen for sit gode arbejde som kasserer, men også for sin store 

indsats omkring Hjemmesiden. Var glad ved at Jesper ville fortsætte med at lægge resultater ind og 

vedligeholde Hjemmesiden. 

 

Formanden afsluttede Generalforsamlingen med at byde Vagner Simonsen velkommen, som ny 

kasserer. 

 

Formanden ønskede endvidere alle sektionens medlemmer held og lykke med den kommende 

sæson. 

 

 

Hermed sluttede Generalforsamlingen 

 

JMP 18-01-2009 


