Referat generalforsamling 11/1 2014
1. Valg af dirigent.

Johannes Bæk 084.

2. Konstatering af mandater.

195 ikke fremmødt.

3. Beretning fra bestyrelsen.
I lighed med de seneste år var 2013 også en sæson der for de fleste var vanskelig og med
store tab, men med høje hastigheder.
Vores løslader fik sluppet vores duer, dog ikke fra Odense hvor de blev kørt hjem.
Uge 30 oplevede vi i sektionen, at flere af duerne blev diskvalificeret pga. forkert slip på
DDB. Vi i sektionen havde en god dialog med jer om, at denne flyvning ikke skulle tælle
med til eget mesterskab. Vi har udfærdiget et forslag for at være på forkant med dette
fremover.
Vi har afholdt 2 møder med sektion 53 og 54 om evt. fælles transport for de næste 2 år, de
2 forslag er medsendt som indkommet forslag.
Selv om vi forhøjede gebyr med 25 % til 8 kr. oplevede vi en stigning af antal duer med ca.
700, Selv om der har været 3 færre medlemmer i år der har fløjet, men endnu færre på
DDB. (7).
Også i år har alt fra Transport – løslader – løsladere – EDB kørt til alles fulde tilfredshed.
Og tak til Nibe for en flot udstilling.
Samt tak for et godt samarbejde.
Godkendt.
4. Regnskab.
Regnskab gennemgået af Kristian Gammelgård
Regnskabet viste et overskud på 15.561 kr.
Regnskab Godkendt.
5. Indkomne forslag.
a. One loft slag kan deltage på sektionens flyvninger, men kan ikke vinde præmier eller
mesterskaber, der afholdes af sektion 63.
Vedtaget.
b. Hvis bare en due bliver sluppet forkert, både sektion og Ddb, tæller flyvningen ikke med til div.
Mesterskaber i sektion 63.
Vedtaget
6. Valg
a. Valg til Bestyrelsen (Frank J. Nielsen) genvalgt
b. Bestyrelsessuppleant (Niels J. Ullits) genvalgt.
c. 2 revisorer ( Johannes Bæk – Jesper Kristensen) 2* genvalgt.
d. Revisor suppleant ( Jesper Pedersen ) genvalgt.
7. Kapflyvningsplan. Se forslag under indkaldelse til generalforsamling.
Kapflyvningplan 2 Vedtaget.

8. Mesterskaber sektion 63. Se forslag under indkaldelse til generalforsamling.
Vedtaget.
BPV. Allan Jensen

