
Referat fra Generalforsamling lørdag den 14-1-2023 (Afholdt i Brevduehuset i Hjørring ) 

 

Dagsorden; 

 

1. Valg af dirigent.   
2. Konstatering af mandater.   
3. Beretning fra bestyrelsen.    
4. Regnskab + budget.    
5. Indkomne forslag.    
6. Valg:   

a. Til bestyrelsen – (På valg Olav Jensen, Dan 084) 
b. En bestyrelsessuppleant. (På valg Michael Villadsen, Dan 025) 
c. To revisorer.  (På valg Johannes Bæk, Dan 084 – Jesper Kristensen, Dan 126) 
d. En revisorsuppleant.  (På valg Jørn Bentsen, Dan 182) 

7. Eventuelt.  

 

1. Ove Bæk valgt som dirigent. 
 

2. 14 stk Repræsentanter + 3 Bestyrelses medlemmer. 
 

 
3. Henvisning til Formandsmødet i august 2022.  

 
Siden Formandsmødet havde Sektion 54 og Sektion 63 holdt et møde omkring 
Transport m.m. Man havde drøftet muligheden for at investere i Geraldy udstyr af 
den ene eller anden art. I efteråret havde man været på Sekretariatet for at se 
noget af det Geraldy udstyr, DdB har investeret i, og samtidigt fik man mulighed for 
at tale med en repræsentant fra Geraldy. Der er både fordele og ulemper ved 
sådan en investering. Det skal drøftes og overvejes flere gange inden, der evt. tages 
en beslutning. Der bliver ikke taget en beslutning nu og de 2 sektioner er enige om, 
at fortsætte som hidtil i 2023 sæsonen. 
 
Medlemstallet i sektionen er faldet fra 83 medlemmer i 2021 til 77 medlemmer i 
2022. Trods det blev der sendt flere duer på sektionsflyvningerne i 2022. I alt 15656 
stk mod 14066 i 2021. 
 
Der blev ingen Udstilling i år, da myndighedernes restriktioner gjorde det umuligt 
at arrangere en Udstilling i januar måned, når man først fik tilladelsen kort før jul. 
Formanden håbede på, det kunne lykkes med en Udstilling i januar 2024. 
 
Omkring en støtteauktion, som den der ”kørte” i efteråret, opfordrede Formanden 
forsamlingen til, om der måske var et par medlemmer, der ville tilbyde at få aftaler 



på plads med evt. givere af et par unger til sådan en auktion. Formanden var af den 
opfattelse, at der ville være større interesse fra købers side, hvis det var 
forårsunger, der blev udbudt. Overskuddet fra auktionen vil fortsat gå til at dække 
den 1 kr., DdB har pålagt alle sektioner i Danmark for brug af server m.m. 
 
Der manglede fortsat bedre information fra Ddb´s side omkring medlemmer der 
bor i én sektion, men ønsker at flyve i en anden. 
 
Da ordet blev frit, spurgte Knud Madsen til, hvem der egentligt købte de unger, 
forskellige duefolk havde givet til auktionen i efteråret. Hertil svarede Formanden, 
at man ville kontakte Martin Hansen, så det kom på plads. 
 
Knud Madsen spurgte også til, om de rygter, der gik omkring Centralindlevering på 
almindelige langflyvninger, havde noget på sig? Hertil svarede Formanden, at han 
også have hørt det, men havde ikke hørt noget fra DdB´S side. Formanden var også 
meget i mod, at der på den nye kapflyvningsplan var lagt op til 6 langflyvninger. 
Dem, der kommer med sådanne forslag, har ingen afstand på de langflyvninger. De 
skulle prøve at være dueejer i det nordlige Jylland, så ville de sikkert få en anden 
opfattelse. 
 
Beretningen godkendt. 
 

4. Overskud på 9183,88 kr i sæson 2022. 

Bankbeholdning 191329,12 kr. 

Umuligt at lave et budget grundet forskellige omstændigheder. 

 

Regnskabet godkendt. 

 

5. Jesper Iversen havde indsendt et forslag om at give Løsladeren/Løsladerne 100% 
mandat til at bestemme ”sliprækkefølgen”. Jesper underbyggede sit forslag. 
Derefter gik forslaget til afstemning. 
 
Forslaget vedtaget. (De/Den ansvarlige Løslader bestemmer fremover, om det er 
gamle eller unger, der slippes først.) 
 

 

6. Valg 
6 a. Genvalg. 
6 b. Brian Westergaard Pedersen valgt. 
6 c. Genvalg 
6 d. Genvalg 



 
7. Ove Bæk forslog et møde i Sektion 63 inden DdB´s Repræsentantskabsmøde den 4. 

februar i Brædstrup. Begrundede det med, at der var rigtig mange ændringsforslag 
på Dagsorden, der kunne/ville få stor indflydelse på Sektion 63. Håbede på, man 
foreningerne i mellem, kunne blive enige om et eller andet. 
Formanden tilføjede, at man på forslaget til sektionens kapflyvningsplan havde 
glemt at gøre opmærksom på, at de 3 sidste uger var med fællesslip sammen med 
Sektion 54. 
Jesper Iversen opfordrede bestyrelsen til at få skiftet Åbenrå den 1-7-2023 ud med 
en anden station, grundet ”Ringridderfeatival” i Åbenrå i samme weekend. Frank 
kontakter Martin Hansen omkring denne ændring. Frank ville foreslå Sektion 54, at 
man fløj Vamdrup i stedet for. 
Til slut var der stor ros til vores løslader Jesper Iversen, der havde gjort et 
fremragende arbejde i sin første sæson som ansvarlig løslader. 
 
Formanden sluttede Generalforsamlingen af med at ønske alle medlemmer en god 
sæson. 
 
JMP 
15-1-2023 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


