Referat af repræsentantskabsmøde i sektion 34.
1. Valg af dirigent: Jan Hansen valgt.
2. Konstatering af mandater: 17.
3. Formandens beretning.
Beretning repræsentantskabsmødet i sektion 34
12/1-2019 i Aarhus.
Tak til foreningerne 017 og 154 for at arrangerer møde og udstilling.
Afvikling af kapflyvningerne 2018 var en hård omgang. I sektion 34 slap vi for overnatninger, og det var ikke regn der
plagede os, men varme og tørke som var hård ved duerne, og derved årsag til et faldende antal afsendte duer.
Næste år falder antallet yderligere, da Peter ikke er med, beregnet 2000 til 2500 duer. Det har medført, at vi har
indledt et samarbejde med sektion 33 om samkørsel.
Der er kommet et forslag fra 046 Horsens om grænseændringer, der ligner den gamle sektion 24.
Vi er ikke interesseret i den ændring, for den vil medføre en alt for stor fordel for Horsens foreningerne, håber den
bliver stemt ned.
Ændringsforslag til DdB’s love pkt. 7, der omhandler hovedbestyrelsens antal reduceret til 7, virker mere interessant,
for vi bliver jo ikke flere medlemmer.
Sektionen har ikke indsendt forslag til ændringer af den af DdB udsendte kapflyvningsplan, så den støtter vi.
Efter debat om beretningen enes vi om, at der på et tidspunkt må komme grænseændringer. Forsamlingen ønsker
en grænseændring, hvor også Hadsten, Hammel og Randers indgår i løsningen.
Arne Jørgensen, Formand.

4. Regnskab: Jørgen oplyste, at der var et underskud på 12.976,26 Han nævnte yderligere,
at grunden til underskuddet var en stigning i prisen til vognmanden på 500,- pr. uge samt
ca. 1800 mindre afsendte duer. Regner med at vi kan få balance i 2019 med et budget på
14.000 duer, og ved at vi kører sammen med sek. 33. Opfordrede alle til at bakke op om
sektionsflyvningerne.
5. Indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag.
6. Bestyrelsens størrelse: 3 mand vedtaget.
7. Valg af formand: Arne Jørgensen genvalgt.
Valg af et bestyrelsesmedlem: Søren Brøbech og Ole Nielsen foreslået. Ole Nielsen valgt.
9. Valg af suppleant: Jan Hansen genvalgt.
10. Valg af revisorer: Vagn Petersen og Jan N. Petersen valgt.
11. Valg af revisor-suppleant: Flemming Friis valgt.
12. Kontingent: Uændret.

13. Flyveplan: fremlagte plan godkendt. Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte sek. 33,
for at aftale om der kunne blive separat slip på 3 Tønder-flyvninger.
14. Gebyrer. Uændret 6,00 pr. due.
15. Mesterskaber. På åben og sport med gamle duer må der fratrækkes 3 flyvninger. Den
sidste flyvning skal flyves. Ungemesterskab på tidlig unger udgår. Mesterskab unger, kun
sektionsflyvninger tæller. Der må fratrækkes 1. Den sidste flyvning skal flyves.
16. Præmier: Ingen ændringer.
17. spil: Ingen ændringer.
18. Næste års mødested. Århus foreslået.
19. Eventuelt. Torben Mortensen ønskede 2 mand til løsladelse.

