Vedr. referat fra Generalforsamling i Sektion 63.
Afholdt lørdag den 15-1-2011 KL. 10,00 i Vrejlev-Hæstrup Hallen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Konstatering af mandater.
Beretning fra bestyrelsen.
Regnskab + budget.
Indkomne forslag.
Valg:
a. Til bestyrelsen. (Frank Juul Nielsen)
b. En bestyrelsessuppleant. (Svend Jensen)
c. To revisorer. (Knud Madsen og Kim Sand Jensen)
d. En revisorsuppleant. (Johannes Bæk)

7. Eventuelt

Punkt 1

Kristian Gammelgaard valgt.

Punkt 2

14 mandater plus 3 bestyrelsesmedlemmer. Dan 195 ikke repræsenteret.

Punkt 3

Her henvises til referatet fra Formandsmødet afholdt 17-8-2010. Dog et par tilføjelser
Formanden gjorde forsamlingen opmærksom på, at der til næste sæson (2012) skal laves
ny kapflyvningsplan. Her er det væsentlig at huske på at f. eks Tinglev er en ”dum” station
at foreslå, da det er svært at få løsladere fra den lokale forening til at forstå løsladelsen.
Derfor opfordrede formanden til at lade være med at foreslå denne station. Bliver der
problemer med at finde lokale løsladere på de vante stationer i den kommende sæson,
vil bestyrelsen, inden dette års Formandsmøde, orienterer foreningerne herom.
Vedr. norske duer 2011. Bestyrelsen afventer stadig. Man ved, at nordmændene er
interesseret igen i år, men har indtil nu ikke hørt nærmere.
Formanden opfordrede sektionens medlemmer til at støtte meget bedre op om den årlige
sektionsudstilling, ellers ender det med at ophøre.
Bestyrelsens beretning godkendt.

Punkt 4

Regnskabet viste et underskud på 4339,93 kr. Budgettet for 2011 blev gennemgået af
kassereren. Den aktuelle bankbeholdning er acceptabel.
De 2 første ugers sektionsflyvning bliver gratis igen i år.

En lille tilbagegang i antal medlemmer. I 2009 - 109 medlemmer. I 2010 - 102
medlemmer.
Regnskab og budget godkendt.
Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6

Frank Juul Nielsen blev genvalgt - som formand
Svend Jensen blev genvalgt - som bestyrelsessuppleant.
Johannes Bæk og Kim Sand Jensen – blev valgt som revisorer.
Jesper Kristensen - blev valgt som revisorsuppleant.

Punkt 7

Her blev oplyst. at Knud Madsen ikke længere ønskede at være løslader. Formanden
takkede Knud for en stor indsats gennem årerne.

Referent JMP 16-1-2011

