
 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Sektion 63 den 12-1-2013. 

Sted: Bagterpskolen, 9800 Hjørring 

 

Dagorden: 

1. Valg af dirigent.    

2. Konstatering af mandater.    

3. Beretning fra bestyrelsen.     

4. Regnskab + budget.     

5. Indkomne forslag.     

6. Valg:    

a. Til bestyrelsen. ( Jesper Pedersen, ønsker ikke genvalg ) 

b. En bestyrelsessuppleant.  ( Svend Jensen )  

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

d. En revisorsuppleant. ( Jesper Kristensen )   

7. Eventuelt 

 

 

1. Arne Poulsen 

2. 13 mandater + bestyrelse. 

3. En svær sæson, måske den sværeste i mands minde. Rimeligt antal duer i 

starten af sæsonen, derefter gik antallet ned nærmest for hver uge. Grunden til 

det vigende antal medsendte duer skyldes flere årsager.Nogle af medlemmerne 

i sektion 63 blev ramt af sygdom, Blandt andet den frygtede Adeno virus, som 

åbenbart også kunne ramme ældre duer. De dårlige vejrudsigter på 

kapflyvningsdagen gjorde, at folk holdt en del af duerne hjemme på slaget for 

ikke at løbe nogen risiko.  

Alt sammen med til at økonomien blev dårligere og dårligere for hver 

weekend, og da der på forhånd var budgetteret med et underskud, skulle det 

gå galt. 

Omkring transport havde formanden ikke hørt noget som helst negativt. De 

uger, hvor vejret rigtig drillede, var vognmand meget fleksibel med hensyn til 

udskydelse af opsamlingen et døgn, uden at det kostede sektionen ekstra 

penge.  

Der havde gennem hele sæsonen været et godt og konstruktivt samarbejde 

med alle 11 foreninger i sektionen. 

Vagner Simonsen, der desværre er stoppet som brevduemand, har ført 

sektionens regnskab gennem hele 2012 til alles tilfredsstillelse, overdrager nu 

helt og holdent kassererjobbet til Kristian Gammelgaard. Formanden takkede 



Vagner for sit store arbejde og håbede, at han får lyst til at vende tilbage til 

brevduesporten igen. 

EDB og Hjemmesiden var som sædvanligt udført på højeste niveau af Jesper 

Kristensen. Nok en gang tak for det Jesper 

De medlemmer, der holder vores drikkekar rene, søger for vand til duerne 

inden afgang mod slipstedet, skal også alle havde en stor tak. 

Nye ændringer fra DDB´s side skal allerede kommer frem på Regionsmødet i 

sensommeren, da det er meget vanskelig for de forskellige 

sektionsbestyrelser landet over at tilrettelægge næste sæson, når der hele 

tiden sker noget nyt fra hovedorganisationen. Formanden følte, at det var 

svær for den lille mand at komme til orde på regionsmødet, som blev styret af 

nogle ganske få medlemmer. Alle ved efterhånden, at hele Region Nords due 

antal på DDB flyvningerne er med til at bære økonomien i de andre regioner, 

men når det kommer til taleret på regionsmøderne bliver Region Nords 

repræsentanter ofte overhørt. 

Sprinterflyvninger i uge 21 til uge 26 som DDB ville være arrangør af, bliver 

i første omgang ikke til noget. 

På Formandsmødet i august 2012 blev bestyrelsen opfordret til, at opsøge 

mere samarbejde med de 2 øvrige sektioner i Nordjylland for på den led at 

minimere omkostningerne på transporten. Der havde været en dialog i gang, 

men formanden mente ikke man kunne drøfte og beslutte så store ændringer i 

en telefon. De 2 andre sektioner kunne ikke afse tid til et møde. Formanden 

håbede stadigværk på et eller andet samarbejde de 3 sektioner imellem, hvor 

der bliver givet og taget, så alle 3 sektioner får indflydelse på transport og 

kapflyvningsplan. Bestyrelsen havde fredag den 4. januar 2013 modtaget et 

tilbud fra Sektion 53 og 54 om fælles transport. Man kunne tage mod 

tilbuddet eller lade være. 

Formanden roste Dan 084 Hirtshals for den flotte udstilling, der netop nu 

blev afholdt på skolen. Formanden opfordrede alle sektionens medlemmer til 

at bakke sådanne udstillinger op fremover, ellers dør de i fremtiden, som det 

desværre ses andre steder i landet. 

 

Formandens beretning enstemmigt ved taget. 

 

4. Sæson 2012 viste et underskud på 44.695 kr. Bankbeholdning på 89.567,88 kr. 

Finn Nielsen opfordrede sektionens medlemmer til at sende flere duer med på 

sektions kapflyvninger. 5 duer mere fra hver medlem på hver flyvning ville 

gøre underværker på økonomien, og af den vej være med til at holde gebyret 

på et acceptabelt niveau 

Finn Norup talte for et slags startgebyr, som evt. skulle indbetales i 1. kvartal. 

Et forudbetalt beløb på nogle hundrede kroner ville gøre, at 

sektionsbestyrelsen ikke behøvede at forhøje gebyret nævneværdigt. 

Førnævnt fremgangsmåde ville også betyde, at de ugentlige omkostninger 



ikke føltes så dyre for det enkelte medlem. Finn Norup kom med nogle tal fra 

perioden 1999 til 2003, hvor hvert medlem i gennemsnit sendte fra 12,5 til 

15,7 duer på sektions kapflyvninger. Gebyret dengang var 5,50 kr. pr due. 

Fragtomkostninger udgjorde ca. 118.000 kr. 

I sidste sæson sendt hvert af sektionens medlemmer i gennemsnit 10 duer på 

hver flyvning. Fragtomkostningerne ca 120,000 kr. Så ved lidt hovedregning 

er det kun et at gøre for bestyrelsen, og det er at sætte gebyret op. 

Finn Norup opfordrede til en eller flere konkurrencer i sektionsregi. Gerne en 

konkurrence stærk/svag slag i forening, fandt det også kunne være med til, at 

der kom flere duer med. 

 

Ove Iversen var stemt for at man slog koldt vand i blodet. Mente det lave due 

antal i sidste sæson let kunne skyldes den katastrofeflyvning vores unger kom 

ud for på 1. ungeflyvning i sæson 2011, hvor op imod 80 % af ugerne 

udeblev. De unger, der dengang blev mistet, skulle nu som 1 årig havde 

deltaget på sektions kapflyvninger i 2012. 

 

Budgettet for sæson 2013 blev gennemgået af kassereren 

 

Regnskab og budget enstemmigt vedtaget. 

 

5. Alle 4 forslag blev vedtaget. 

 

6. a.  Allan Jensen, Dan 126 

 

b. Niels Jørgen Ullits, Dan 182 

 

c. Johannes Bæk, Dan 084 Jesper Kristensen Dan 126 

 

d. Jesper Pedersen Dan 126 

 

 

7. Formanden bød Allan Jensen velkommen i bestyrelsen 

Formanden bød samtidigt Finn Nielsen velkommen som løslader. 

 

Som det sidste blev det diskuteret om ikke de 3 nordlige sektioner skulle finde 

frem til en fælles repræsentant til DdB’s hovedbestyrelse. 

 

Formanden sluttede Generalforsamlingen med at ønske alle sektionens 

medlemmer en god sæson. 

 

JMP 13-1-2013 


