
 

 

Sektion 63 
 

Referat fra Generalforsamling den 14-1-2012 afholdt i Toppeldalskolen, 

Brøndumvej 50, 9670 Løgstør. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Konstatering af mandater.  

3. Beretning fra bestyrelsen.  

4. Regnskab + budget.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg:  

a. Til bestyrelsen (Vagner Simonsen, ønsker ikke genvalg) 

b. En bestyrelsessuppleant (Svend Jensen)  

c. To revisorer. (Johannes Bæk og Kim Sand Jensen) 

d. En revisorsuppleant (Jesper Kristensen) 

7. Kapflyvningsplan.  

8. Sektionsmesterskaber  
9. Eventuelt.  

 

1. Kristian Gammelgaard valgt. 

2. Alle foreninger repræsenteret, undtagen Dan 195 Brønderslev. Den samlede bestyrelse var også til stede. 

3. Der henvises til referat fra Formandsmødet afholdt den 29-9-2011. 

Det havde været en meget vanskelig sæson, at være brevdue ejer i, grundet de ekstreme vejrforhold. 

Mange havde lidt store tab, specielt på ungeflyvningerne, hvor man allerede løb i problemer på første 

ungeflyvning. Disse tab gjorde også, at det var umuligt at få økonomien til at hænge sammen. Heldigvis er 

Sektion 63 godt stillet økonomisk. Sektion 63 havde oplevet en tilbagegang på 7 medlemmer i forhold til 



sæson 2010, men der var bedringer på vej, da flere foreninger havde fået tilgang på omkring det samme 

antal.  

Et nyt tiltag fra forening Dan 217 Femhøje omkring et ”storslag” havde givet en del henvendelser til 

formanden, ”at skulle vi til at konkurrere med duer fra nær og fjern”, ville flere medlemmer overveje deres 

medlemskab af brevduesporten.  

På Formandsmødet var der blevet diskuteret forskellige ting omkring vores transport af sektionsduer. Var 

forholdene gode nok for duerne? Formanden opfordrede til, at hvis en af sektionens medlemmer ønskede 

at komme med på en tur til et af slipstederne, var vognmanden mere en villig til at tage vedkommende 

med. Dette skulle blot koordineres med chaufføren. 

Efter at bestyrelsen havde sendt et forslag til ny kapflyvningsplan ud til foreningerne, havde DDB nærmest 

pålagt alle sektionerne i Danmark at holde ”sektionsfri kapflyvninger” i 2 uger i tidsrummet uge 23 til uge 

28. Formanden var sur over sådan en melding. DDB havde ikke en gang været kontakt med sektionerne, det 

var det mindste, man kunne gøre. Informationen omkring de ”sektionsfri weekends” var fundet på DDB´S 

Hjemmeside. Formanden var godt klar over, at DDB fattes penge, men måske der også var andre 

muligheder, såsom et yderligere kontingent, eller et gebyr for hver eneste afsendt due på 

sektionsflyvninger. Bestyrelsen i Sektion 63 havde allerede diskuteret problemet, og fandt det mest fair at 

man var nød til at hæve kontingentet til DDB med ca. 200 kr. mere pr. medlem, udover den allerede varslet 

kontingentstigning på 100 kr. halvårlig. Formanden håbede, at foreningerne havde haft tid til at diskutere 

de ”sektionsfri weekends” ude i foreningerne, så man kunne få en dialog omkring bordet. 

 Formanden var før jul blevet kontaktet af en anden nordjysk sektion, omkring holdningen til DdB’s udspil. 

Man var blevet enige om at afholde møde i dag den 14-1-2012, efter sektion 63´s Generalforsamling, hvor 

formændene fra sektionerne i gruppe 5 og 6 ville komme hertil. Da formanden for sektion 63 i går den 13-1 

ville tjekke op på mødetidspunkt med mere, fik han den besked, at mødet ikke blev til noget. Formanden 

var meget skuffet over den behandling – nu da andre nordjyske sektioner tidligere havde opfordret til mere 

samarbejde. 

Dan 212 ønskede mere samarbejde med DDB omkring sådan noget som ”friweekends”. Fungerede 

hovedorganisationen ikke, ville det inden længe også berøre de mange sektionsklubber landet over. 

Dan 189 ønskede sektionsflyvninger hver uge, næsten lige meget hvad. Begrundede det med at 

kapflyvningssæsonen kun er på 13 uger, derfor skal vi også flyve så meget med duerne som muligt. Spurgte 

om det var vedtaget, at vinderne af de forskellige mesterskaber ikke skulle offentliggøres i Brevduen?( En 

hurtig afstemning viste, at der var fortsat opbakning til offentliggørelse af de forskellige mesterskaber i 

Brevduen – også resultaterne fra 2011) 

Dan 126 mente det var mest rimelig med en kontingent stigning, så alle DdB’s medlemmer blev behandlet 

ens. 

Dan 196. Der er medlemmer, der kun ønsker at flyve sektionsflyvninger. Var bange for at man kunne miste 

medlemmer, hvis man reducerede sektionens kapflyvnings program. 

Dan 217. Mente ikke DDB havde vedtaget de ”sektionsfri weekends” endnu. 



Dan 215. Pas på med kontingentstigning, fandt det kunne koste medlemmer. Kom der derimod et gebyr på 

afsendte sektionsduer, kunne det enkelte medlem selv regulere, hvor meget vedkommende ville spendere 

på brevduesporten yderligere. 

Punkt 3   godkendt. 

 

4. Regnskab viste et underskud på 30251 kr.. Der var på forhånd budgetteret med et underskud, så det 

kunne næsten ikke gå andet end galt, da vejret drillede specielt den sidste halvdel af sæsonen. Der bliver 

ingen gebyrfri sektionsflyvninger i sæson 2012. 

Budget fremlagt for sæson 2012. Bestyrelsen budgetterede med et underskud på godt 14000 kr. 

Punkt 4  godkendt 

 

5. Indkommet forslag: Dan 196 ønskede alle unger sluppet samlet. 

Kommentar fra Dan 126. Ville gerne have de 2 første uger med unger i opdelte slip Nord/Syd 

Dan 188 støttede Dan 126 indlæg. 

Dan 196 mente, det var uretfærdigt pointsystem, som det var nu. Det var lettere at opnå høje point i SYD 

med kun 3 foreninger, end i NORD med 7 foreninger. 

 

Dan 196´s forslag blev vedtaget. 

 

Indkommet forslag fra Dan 084. Ønskede Skanderborg byttet ud med Vejle 

Dan 126 støttede forslaget. 

Dan 217 bad forsamlingen overveje Vamdrup i stedet for Vejle. Vamdrup har et af Danmarks bedste 

slipsteder. 

Dan 126 støttede Dan 217 forslag. 

 

Dan 084´s forslag blev vedtaget  

 

6.  

 a. Kristian Gammelgaard valgt 



 b. Svend Jensen genvalgt 

 c. Johannes Bæk og Kim Sand Jensen genvalgt 

 d. Jesper Kristensen genvalgt 

 

7. Kapflyvningsplan vedtaget med de ændringer, der blev truffet i punkt 5 

 

8. Som i 2011, dog evt. med andre overskrifter ved nogle af mesterskaberne. 

 

9. Formanden overrakte Vagner Simonsen en gave for hans store indsats gennem mange år. Derefter bød 

formanden Kristian Gammelgaard velkommen i bestyrelsen.   

Dan 212 foreslog at sektionen måske skulle overveje at købe egen trailer. 

Dan 217 mente ikke, det var et transport problem, som sådan, der evt. kunne være skyld i de dårlige 

hjemkomster, men understregede vigtigheden af at få åbent presenningerne på traileren helt fra 

morgenstunden ( kl. 5,00), så duerne kunne få så meget ilt som muligt inden slippet. 

Herefter afsluttede formanden Generalforsamlingen og gik over til præmie overrækkelse. 

 

Referent 

JMP 15-1-2012 

 

 


