
Referat fra Generalforsamling i Sektion 63 lørdag den 12-2-2022. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.   

2. Konstatering af mandater.   

3. Beretning fra bestyrelsen.    

4. Regnskab + budget.    

5. Indkomne forslag.    

6. Valg:   

Til bestyrelsen – (På valg Frank J. Nielsen, Dan 025) 

En bestyrelsessuppleant.  (På valg Michael Villadsen, Dan 025) 

To revisorer. (På valg Johannes Bæk, Dan 084 – Jesper Kristensen, Dan 126) 

En revisorsuppleant.  (På valg Jørn Bentsen, Dan 182) 

Løslader: ? 

7. Kapflyvningsplan 2022 

8. Sektionsmesterskaber 2022 

9. Eventuelt. 

 

1. Johannes Bæk valgt som dirigent. 
 

2. I alt 19 stemmeberettigede. 
 

3. Formanden takkede for det store fremmøde og takkede samtidigt alle foreningerne i Sektion 63. 
Foreningerne viser altid samarbejdsvillighed, når de bliver kontaktet gennem sæsonen om både det 
ene og andet. Denne samarbejdsvillighed gør, at det hele glider lettere for bestyrelsen i sektionen.  
 
Sektion 63 vil også gerne takker for samarbejdet med Sektion 54, og der skal lyde en meget stor tak 
til vores løslader Peter Liljendal.  
Der skal også lyde en rigtig stor tak til Jesper Kristensen for alt omkring sektionens Hjemmeside. 
Der er vist ingen sektioner i Danmark, der har en så høj og hurtig formidling omkring 
Kapflyvningsresultater og opdatering af Mesterskaber, som vi har været forvendt med gennem 
efterhånden mange år. 
Der er 83 medlemmer i vores sektion. De 60 medlemmer har fløjet 5 x DDB-flyvninger. 69 
medlemmer har deltaget på sektionsflyvninger. 26 medlemmer har fløjet med unger. Der har været 
en tilbagegang på ca. 1100 duer på sektionsflyvninger i sæson 2021. Frank arbejder i øjeblikket på 
at få transporten af sektionsduerne til køre for den kommende sæson. 

Der henvises til referatet fra Formandsmødet den 10-8-2021 for flere oplysninger. 



Derudover kom formanden ind på et møde, DDB havde indkaldt til i efteråret 2021, hvor 
medlemmer af de forskellige sektionsbestyrelser landet over, skulle planlægge de ”Guleflyvninger 
for sæson 2022” såvel som logistikken/transporten til disse flyvninger. Her følte Olav Jensen og 
Michael Villadsen, at der overhovedet ikke blev taget hensyn til, hvad de sagde. Opfattelsen af 
sektionens 2 repræsentanter, var, at mødet var spild af tid. Frank måtte ikke selv deltage i den/de 
grupper, der skulle arbejde med Sektion 63. Han blev derimod placeret i en gruppe, der skulle 
arbejde med det sønderjyske område. Sektion 63 er landets næststørste sektion, men nå der skal 
planlægges noget, bliver vi ikke hørt. Vi skal bare møde frem med de duer, vi ønsker sent. 
Gebyrerne kan DDB nemlig godt brug. 
 
Frank oplyste, at han på grund af personlige grunde, stopper i DDB´s Hovedbestyrelse ved mødet i 
Brædstrup den 19-2-2022. Frank opfordrede forsamlingen til om vi kunne finde en kandidat her i 
området. 
 
Beretningen godkendt. 
 

4. Regnskabet viste et lille underskud på ca. 5700 kr.  Et bankindestående på ca. 182000 kr. 
 

Regnskabet godkendt. 

 

5. Ingen indkomne forslag. 
6. Frank J. Nielsen – Genvalgt til bestyrelsen 

Michael Villadsen – Genvalgt som bestyrelsessuppleant. 
Johannes Bæk og Jesper Kristensen – Genvalgt som revisorer 
Jørgen Bentsen – Genvalgt som revisorsuppleant 
Jesper Iversen – valgt som løslader. Skal det første år være med som ”føl” under Peter Liljendal. 

7. Kun én flyvning de 2 første uger 
8. Skal først have rettet et par ting til. Sektionsmesterskaber og Kapflyvningsplan offentliggøres senest 

i april måned på sektionens Hjemmeside. 
9. Ove Bæk takkede Frank for sin store indsats i Hovedbestyrelsen gennem de sidste mange år. 

Formanden sluttede mødet af med et Held og Lykke til alle sektionens medlemmer for den 
kommende sæson. 

 

Referant JMP 12-2-2022   

 


