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Referat: 
 
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.00 i 
Hillerød foreningernes klubhus med følgende dagsorden:  
 
Dagsorden.  
 
1. Valg af dirigent.  
 Bestyrelsen forslog Poul Erik Nørregaard 062, som blev valgt. 
 Poul Erik takkede valget og bad om at generalforsamlingen skulle 
 foregå i en sober og fredelig tone, og kunne ligeledes konstatere at 
 indkaldelsens var rettidig. 

  
 
2. Konstatering af mandater ifølge De Danske Brevdueforeninger. 
 004 - 2, 062 - 3, 087 - 2, 098 - 2, 148 - 2, 192 - 1, 222 - 3. 
 Bestyrelsen - 5. 
 I alt 20 stemme berettiget på plads. 
  
3. Beretning.  
 Beretning for 2018. 

 Året startede med vores udstilling i Allerød, der 40 udstillere, som 
 deltog med 254 duer, og selv om det var første gang for flere, så lykkes 
 det at afvikle en udstilling på fornuftig måde, og der skal lyde en stor 
 tak til alle som deltog med dette arbejde, ingen nævnt og ingen glemt. 

 Igen i år har Preben og enkelte frivillige  benyttet de tidligste måneder 
 til, at bringe vores lastbil i orden og gennem et syn uden de store 
 udgifter. 

 Preben Overgaard har knyttet en kontakt til entreprenør Svend Erik 
 Nordby. Denne kontakt gør det muligt at indkøbe og udskifte  de 
 nødvendige reservedele m.v.  til en meget fornuftig pris. 

 Før sæson start genopfriskede chaufførerne lastbilens faciliteter, 
 således at alt var klar til første flyvning. 

 Bestyrelsen havde i år takket nej tak til at transportere DdB duer fra 
 Hillerød til Hedehusene hver torsdag, da dette arbejde  er meget tids- 
 og mandskabs krævende og har en begrænset gevinst for sektionen. 

 Vi havde igen i år Dan 225 Taastrup med på vores Rødby ture, samt 
 aftalt et samarbejde med sektion 11 og 21 på Varnamo i uge 21 og 
 samarbejde med sektion 21 på Lübeck uge 23 og Varnamo i uge 24. 
 Dette samarbejde bidrager positivt til økonomien og sikre at vi ikke 
 har underskud på turene uden for sjælland. 
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 I den afvigte sæson har der på sektionens flyvninger været  14.725 
 duer i luften en stigning på 852 duer i forhold til sidste år, dette er en 
 glædelig fremgang, da vi har mistet flere slag som var kendt for at 
 sende mange duer. 

 Fremgang har der også være på medlemssiden, idet Dan 059 Søllerød 
 var kommet i en situation, hvor det var svært, endsige umuligt, at 
 forsætte  som selvstændig forening. Dan 059 og Dan222 ligger begge i 
 Rudersdal kommune, og det var en af baggrundene for at søge 
 optagelse i Dan 222  og Sektion 12. Ved behandling af Dan 059 
 ansøgning var der flertal i både sektion 11 og sektion 12 bestyrelser 
 for en overflytning. Personligt synes jeg, at det har været en gevinst for 
 sektion 12, vi ser flere  dedikeret medlemmer som høster mange 
 præmier i sektionen, en situation sektionen før  har været i. 

 Vi har i dag 80 betalende medlemmer i sektion 12 i forhold til sidste år 
 hvor der var 74 betalende medlemmer. 

 Vi startede sæsonen med Farø Broen, en ny station, en flyvning som 
 forløb fint, de følgende uger steg og steg temperaturen og vi havde flere 
 flyvedage med omkring de 30 grader, hvilket var meget udfordrerne 
 vores duer, og vi havde da også et par flyvninger som krævende sine 
 tab men som helhed lykkes det at bringe de fleste duer helskindet 
 igennem sæsonen. 

 Vi havde lagt op til en gentagelse  fra vores PR flyvning fra Bregentved, 
 men da der var kommet nye kræfter til i den komite som planlagde 
 arrangementet, og de manglende  forståelse for hvor sent man kan 
 slippe duer, valgte vi at slippe duerne om morgenen uden for pladsen, 
 dette skete i fuldforståelse med DdBs pr udvalg. Som I kan se, har vi i 
 bestyrelsen igen i år valgt at forslå  en flyvning fra Bregentved, da 
 DdBs pr udvalg og arrangement komitéen for Bregentved gods har fået 
 talt sammen og der er forståelse og enighed om at et evt. slip skal ske 
 inden kl. 10.00. og bestyrelsen ligger op til en reduceret pris i forhold 
 til de øvrige flyvninger, da der er tale om en pr flyvning. 

 Som noget nyt forsøgte vi at gennemføre en makkerflyvning, hvor vi 
 tog udgangspunkt i sidste års resultat af championatet, 52 valgte at 
 deltage på den første og 22 på den anden makkerflyvning, og vi i 
 bestyrelsen syntes at dette var en succes, men der er selvfølgelig også 
 plads til forbedring, hvilket også ses på den at bestyrelsen forslået 
 makkerflyvning for 2019.  

 Der har også været tiltag fra en enkelte forening, nemlig Dan 192 om 
 en ungeflyvning for region øst, og som jeg har forstået har det været en 
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 fin succes, som bestemt også er med til at bringe sektion 12 på 
 landkortet. 

 Med hensyn til ungesygen, som plagede mange af os sidste år, er det 
 mit indtryk at omfanget ikke har være ligeså voldsomt i år.  

 Der har været formand møde i sektion og  region, hvor det alt
 overskyggende emne har været PAs  snyd og som har medført en 
 eksklusion af PA og indkaldelse til et ekstra ordinært 
 repræsentantskabsmøde i oktober, inden mødet havde der været 
 stillingskrig mellem de to fløje, og udfaldet blev at Erik Dybdahl efter 
 17 år på posten valgte at trække sig og et næsten ubeskrevet blad Pia 
 West Christensen blev valgt til ny landformand. 

 Til slut skal der lyde en stor tak til vores løslader Bent Kornerup, Bent 
 har igen i år løst sin opgave til ug med kryds og slange. 

 Ligeledes  en stor tak til Preben Overgaard, som sikre, at sektionen 
 har en køreklar lastbil. ligeledes også til frivillige som under Prebens 
 vejledning arbejder på og med lastbilen. 

 Vi må ikke glemme dem der fungere som chauffører og medhjælp ved 
 opsamling og transport. 

 Der skal lyde en tak til bestyrelsen for vel udført arbejde samt et godt 
 samarbejde. 

 Den største tak tilfalder dog  alle de frivillige der i samtlige foreninger 
 bidrager til at duerne og papirarbejdet har været i orden. 

  - Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev  
  godkendt. 

 
4. Regnskab.  
 Regnskabet blev gennemgået, der så lidt anderledes ud end tidligere, 
 hvilket skyldes, at Mads har valgt at postere lidt anderledes.  
 Der var enkelte udfordringer med vores CVR registrering sidste år, 
 hvilket betød at enkelte udgifter, som tilhørte 2016/17  regnskabet 
 først blev bogført i 2017/18. Men dette til trods udviste regnskabet et 
 overskud på  23.354,70 kr.  
 
 Regnskabet enstemmigt godkendt.  
  
  
5. Valg: 

a. Formand, afg. Jens Holm Fife 222. 
b. Bestyrelsesmedlem, afg. Preben Overgaard 222. 
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c. Bestyrelsesmedlem, afg. Niels Larsen 148. 
d. Revisorer, afg. Poul Nielsen 192 og Mogens Petersen 098. 
e. Transportansvarlig, afg. Preben Overgaard 222. 
f. Transportansvarlig suppleant, afg. Poul Nielsen 192. 
g. Løslader, afg. Bent Kornerup 192. 
h. Løslader suppleant, afg. Frank Nielsen 062. 
 
Alle blev genvalgt med applaus. 
 

6. Indkomne forslag.  
 
 Ingen indkomne forslag. 
 
7. Flyveplan.  
 
  Bestyrelsens forslag:  
 

Uge 18 Farø Broen 
" 19  Rødbyhavn  
" 20  Gedser  
" 21  Värnamo     
" 22  Rødbyhavn    
" 23  Padborg  
   148 Hedehusene foreslog en flyvning fra Rødby i uge 23 
 Afstemningen viste 4 for og 16 imod, forslaget nedstemt 
" 24  Gedser    
” 25  Varnamo       
" 26  Bregentved Gl. + U.   
" 27  Farø Broen Gl. + U.    
" 28  Rødbyhavn Gl. + U.    
" 29  Rødbyhavn Gl. + U.    
" 30 Gedser Gl. + U.   
" 31  Rødbyhavn Gl. + U.   
 
Bestyrelsens forslag blev herefter sendt til afstemning og vedtaget.  
  

 
8. Gebyrer og spil  
  
 Bestyrelsens forslag til gebyrer:  

 
Startgebyr pr. sektionsflyvning kr. 5,00  
Farø gl. og unger kr. 6,00  
Rødby Gedser gl. og unger kr. 6,00  
Bregentved gl. og unger kr. 4,00 
Padborg kr. 8,00 
Värnamo kr. 8,00  
Spil i A-klasserne 1-2-3-4-5, med indskud kr. 2-5-15-30-50, med 
præmier på 5 x indskuddet.  



Sektionsklub 12 – Brevduer i Nordsjælland                                                                               

 Ligeledes spil i B-klasserne 1-2-3-4-5, med indskud kr. 2-5-15-30-50, 
 med præmier på 10 x indskuddet. 
 
 Gebyr og spil blev vedtaget. 
 
9. Præmieliste. 
  
 Bestyrelsens forslag til præmieliste:  
 

Milepæl, Vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for 
foreningens første due, på flyvninger med gamle duer, Farø broen, 
Bregentved samt lands og overnatningsflyvninger undtaget.  
 
Championatet, propositioner som milepæl, gældende medlemmets 
første due.  
 
Nordpræmien, vindes på højest opnåede pointsum sammenlagt for 
medlemmets første due på flyvninger fra Sverige med gamle duer 
  
Sydpræmien, vindes på højest opnåede pointsum sammenlagt for  
medlemmets første due på  
udenlandske flyvninger fra Syd med gamle duer, lands og 
overnatningsflyvninger undtaget. 
  
Indenlandspræmien, vindes på højst opnåede pointsum sammenlagt 
for medlemmets første due på indenlandske flyvninger med gamle 
duer, Farø broen og Bregentved undtaget.  
 
Rødby Cup, vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for 
medlemmets første due på samtlige flyvninger fra Rødby med gl. og 
unger.  
 
Ungemesterskabet, vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt 
for medlemmets første due på ungeflyvningerne i ugerne 27, 28, 29, 
30, 31, DdB-flyvninger undtaget.  
 
Junior - og begyndermesterskabet med gamle duer, vindes på 
højest opnåede pointsum, sammenlagt for medlemmets første due på 
flyvninger fra Värnamo uge 21, Rødbyhavn uge 22, Padborg uge 23 
Gedser uge 24 samt de flyvninger der bliver gældende til DdB.  
 
Junior - og begyndermesterskabet med unger, vindes på højest 
opnåede pointsum, sammenlagt for medlemmets første due på unge 
flyvningerne i ugerne 27, 28, 29, 30, 31, DdB-flyvninger undtaget.  
 
Sektionens præmier 1. pr. kr. 300,-, 2. pr. kr. 200,-, 3. pr. kr. 100,-, 
til vinderne på hver af sektionens flyvninger, præmierne er slag-
præmier.  
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Makkerflyvning,  Vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt 
for makkerparrets første due med to afkrydset duer hver fra 
Rødbyhavn i uge 28. 
 
Indskud pr deltagende medlem kr. 100,-. 
 
Duerne markers med et A i kolonnen foreningskryds. 
 

 Makkerparret findes på følgende måde: 
 
 Vi tager udgangspunkt i Rødbycup 2018 og højest placeret sættes 
 sammen med lavest placeret som bliver par nr.1 og derefter 
 næsthøjest med næstlaveste som bliver par nr. 2 osv., såfremt at man 
 ikke har nogen placering på Rødbycuppen 2018 bliver man betragtet 
 som laveste, og ved flere uden placering trækkes der lod, om hvem der 
 måtte være lavest placeret. 

 
Følgepræmie til Milepæl kr. 200,-  
Championatet 1.pr. 300,- 2.pr. 200,- 3.pr. 150,-  
Nordpræmien 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
Sydpræmien 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
Indenlandspræmien 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
Rødby Cup 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
Ungemesterskabet 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
Junior og begyndermesterskab med gamle duer 1.pr. 200,- 2.pr. 100,-  

 Junior og begyndermesterskab med unger 1.pr. 200,- 2. pr.100,- 
 
 Præmielisten vedtaget. 
 
  
10. Kontingent.  
  
 Kontingent foreslås uændret til kr. 250,-. 
 Forslag vedtaget. 
  
11. Revidering af Sektion12´s love. 
 
 Bestyrelsens forslag til revidering af Sektion12´s love. 
 Bestyrelsen ønskede at opdatere den eksisterende lov og gøre den 
 mere tidssvarende, da vi i forbindelse med et bankskifte kunne 
 konstatere flere mangler i de nuværende love. 
 
 Niels Larsen gennemgik bestyrelsens oplæg og efter en kort drøftelse 
 blev bestyrelsens forslag vedtaget. 
 
 

 Love for sektionsklub 12 

§ 1 
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 Sektionsklubben, der er en del af De danske Brevdueforeninger, og til 
 enhver tid  underkastet disse love og lovligt tilblevne bestemmelser, 
 består af de til enhver tid enkelte foreninger i gruppe 1 inden for den 
 af De danske Brevdueforeninger  bestemte sektionsgrænser. 

§ 2 

 Sektionsklubbens formål er: 

a)  At arrangere supplerende kapflyvninger til den af DdB s 
 vedtagne kapflyvningsplan. 

b)  At arrangere udstillinger forud for DDB s landsudstilling. 
c)  At varetage fælles interesser til fremme for brevduesporten i 

 sektionen. 
 

§ 3 

 Sektionsklubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. 
 Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, på den ordinære 
 generalforsamling. Valg af formand, sker ved absolut flertal, og de 
 øvrige bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt flertal. Genvalg kan finde 
 sted. 

 Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår sammen på lige årstal. 
 Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem afgår på ulige årstal. 

 Til bestyrelse kan vælges ethvert medlem af sektionsklub 12. 
 Endvidere vælges hvert andet år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer 
 og 1 revisorsuppleant. 

    § 4 

 Formanden er automatisk medlem af repræsentantskabet, er en sådan 
 person samtidig medlem af DdB hovedbestyrelse, udøver han 
 stemmeret i begge egenskaber. 

§ 5 

 På første bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen konstituerer 
 bestyrelsen sig selv, ved valg af næstformand og sekretær. 

§ 6 

 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november eller december 
 måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, via 
 sektionens hjemmeside samt mail til enkelt medlemmer. 
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 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære 
 generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. november. 

§ 7 

 På generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, har hver 
 forening, ret til at møde med samme antal repræsentanter, som den er 
 berettiget til i forhold til ifølge sidst offentliggjorte opgørelse over 
 mandatfordeling. 

 Hver repræsentant samt hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. 
 Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, hvor andet ikke er 
 forskrevet. Skriftlig afstemning kan kræves  af enhver 
 stemmeberettiget, og skal tillige finde sted i tilfælde af stemmelighed, 
 under mundtlige afstemninger 

§ 8 

 Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

1.  Valg af dirigent. 
2.  Konstatering af mandater. 
3.  Beretning. 
4.  Regnskab. 
5.  Valg. 
6.  Indkomne forslag. 
7.  Flyveplan, præmieliste, gebyrer, og kontingent. 
8.  Eventuelt. 

§ 9  

 Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober. Kassereren 
 foretager alle ind og udbetalinger under ansvar over for 
 generalforsamlingen. Kassebeholdningen skal så vidt muligt, 
 være indsat i et pengeinstitut. 

§ 10 

 Sektionsklubbens love og ændringer, skal for at være gyldige 
 godkendes af DdB. 

§ 11 

 I tilfælde af sektionsklubbens opløsning, fordeles aktiver og passiver til 
 enkeltforeninger, i sektion 12 i forhold til antallet af aktive medlemmer 
 ifølge DdB s regler 
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§ 12 

 Foreningen tegnes af Formand og kassere, hver for sig. 
 
 
 
12. Eventuelt.  
 
 Formanden spurgte forsamlingen om man var tilfreds med den måde 
 som man i dag afviklede generalforsamling og præmieuddeling på, 
 eller om bestyrelsen skulle arbejde for eks. en opdeling således at man 
 havde præmie uddeling i forbindelse med sektionens udstilling. 
 Forsamling var enige om at man ikke ønskede nogle forandringer med 
 hensyn generalforsamling og præmieuddeling. 
 
 Preben Overgaard spurgte om samtlige foreninger ville donere en 
 præmie til sektionens udstilling, dette var der tilslutning til.  
 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
 
Referent  
 
Jens Holm Fife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 11.  

 

 
 
 

P.b.v. 
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Jens Holm Fife 

    


