
Referat fra Generalforsamlingen i Sektion 63 lørdag den 11-1-2020 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.   

2. Konstatering af mandater.   

3. Beretning fra bestyrelsen.    

4. Regnskab + budget.    

5. Indkomne forslag.    

6. Valg til bestyrelsen – Kristian Gammelgaard, 084 (Ønsker ikke genvalg) 

7.    Valg af bestyrelsessuppleant.   Michael Villadsen, 025 

8.    To revisorer.  Johannes Bæk, 084 og Jesper Kristensen, 126 

9.    Valg af en revisorsuppleant.  Jørn Bentsen, 182 

 10.   Kapflyvningsplan – Fastlægges i samarbejde med Sektion 54.   

 11.   Mesterskaber.   

 12.   Eventuelt.   

 

1 Finn Nielsen valgt 
2 Der var fremmødt 16 stemmeberettigede mandater 
3 Sæson 2019 hørte til én af de lidt svære sæsoner grundet vejret. Omkring faktuelle data 

omkring antal medsendte duer m.m. henvise til Referatet fra Formandsmødet i august 
2019. Samarbejdet med Sektion 54 gik upåklageligt og var med til at sikre billigere 
gebyrer på sektionsflyvningerne. Det var et godt samarbejde de 2 løsladere i mellem. 
Sektion 63 har i alt 90 medlemmer, hvoraf de 70 havde deltaget på flyvninger i 2019. En 
lille tilbagegang. Der er kommet 3 til 5 nye medlemmer i Sektion 63 gennem 2019. Nogle 
er i gang, andre kommer i gang i sæson 2020. Opfordrede alle medlemmer til at gøre en 
indsats for at belyse vores sport på bedst mulig måde. Der er nu PR materiale 
tilgængeligt på Sektion 63 Hjemmeside + der er trykt en del brochurer, som alle 
foreninger er velkommen til at tage med hjem. Håbede på at nogle af foreningers 
medlemmer ville være med til at få placeret disse PR-brochurer ude i nærområderne. 
Stor tak til løslader og til Jesper Kristensen for det store arbejde de begge gør. 
Gjorde opmærksom på at den kommende sæson allerede starter den 9. maj. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 

4 Der var 18.260 kr i overskud på regnskabs året 2019. Et bankindestående på 184.653 kr 
 
Enstemmigt vedtaget. 



5 Ingen indkomne forslag. 
 

6 Olav Jensen, Dan 084 valgt (Kristian Gammelgaard hjælper til i en overgangsperiode) 
 

7 Genvalg 
 

8 Genvalg 
 

9 Genvalg 
 

10 Vedtaget 
 

11 Uændret i sæson 2020.  
 

12 Finn Nielsen gjorde opmærksom på, hvad der evt. kan ske omkring de nye 
beregningsområder/mesterskaber, som et udvalg i DDB i øjeblikket arbejder med. Os i 
det vestlige ”Brevdue Danmark”, bliver ikke rigtig regnet for noget, selvom vi er de 
sektioner, der har/havde belastet DDB´s Sekretariat mindst, men når det drejer sig om 
konkurrenceformer ”styres” det hele af Region Midt og Region Øst. 

 
Formanden overrakte Kristian Gammelgaard en gave for sit store arbejde for Sektion 63 
gennem mange år. 
 
 
Jesper P.  
12-1-2020 
  
 
 
 
 

 

 


