
Referat af generalforsamling 

Den 14-01-2017 

 sektion 63 

i Brevduehuset Hjørring 

1. Valg af dirigent 
Johannes Bæk 084 valgt  

2. Konstatering af mandater 
Der var mandater for alle foreninger 

3. Beretning fra bestyrelsen 
Sæsonen 2016 har været et hårdt år, store tab af 1 årige duer. Vi har sendt 
14.500 duer i 2016, lidt mindre end i 2015, men med en flyvning mindre. 
Vi sender meget lidt unger i vores sektion, hvad kan man gøre, er vores 
sektion for spredt til at det kan blive bedre.  
De sidste 3 uger var der kun sektion 63 duer på den ene bil. Vi fik lavet en 
fælles kapflyvningsplan med 53-54, vi vil fortsætte med at flyve sammen 
med de andre, på grund af prisen 6 kr. i stedet for 10 kr.  
Det har været svært at være løslader i år, men han har gjort det så godt som 
menneskeligt muligt. 
Vi skal nok også til at kigge efter solstorme nu, svenskerne har været nød til 
at lukke en flyveplads. 
Hirtshals var nød til aflyse udstillingen på grund af fugle influenza. 
Frank blev meget forundret da han så referatet fra DDB`s formand 
medhensyn til DDB`s kapflyvningsplan, da vi ønskede de længste flyvninger 
kortere, men det var der overhovedet ikke taget hensyn til. 
Martin 217 syntes vi manglede nogle oplysninger efter vores formandsmøde 
om vores flyvninger. Vi arbejder videre med om det er muligt at lave noget 
om, så vi bliver mere selvstændige. 

4. Regnskab. 
Regnskabet gennemgået af KG. 
Torben 217 ville godt have en uddybning af sek. 54`s udgifter på 16.800 kr. 
det var på grund af opsamling i Aalborg af deres duer af en lille bil, som 
kørte alle duerne til 053 Sølyst til fællestransport. 



Regnskab herefter godkendt. 
5. Indkomne forslag  

Der var ikke kommet nogen forslag 
6. Valg til bestyrelse Frank genvalgt 

Valg til bestyrelses suppleant Niels J. Ullits genvalg 
Valg af 2 revisorer Johannes Bæk og Jesper Kristensen genvalg 
Valg af revisorer suppleant Jesper Pedersen 0126 genvalg 

7. Kapflyvnings plan kun i lige år, samme år som DDB`s gældende i 2 år 
Vi vil prøve om det var muligt at komme med på 1 træning fra Linde med 
unger uge 26, vi forventer en pris på 2-3 kr. særskilt slip 
Uge 30 Sektion 63 fælles slip for unger og gamle. 
Uge 31Fælles slip med 53 og 54. 
Frank fortalte at vi havde et forslag fra sektionen om at få Wurstburg lavet 
kortere til Kassel og i uge 25 Giesen Til Gøttingen. 
Hirtshals har fået generalforsamling i 2018 og Hjørring i 2019. 

8. Sektionsmesterskaber kun i lige år. 
9. Eventuelt med præmie uddeling 

Er der ideer til pr-udvalg så kom med dem 
 
 
 

Pbv. 
 

Jørn Bentsen 
 
 

 
  

 

 
  

 


