Sektion 34:
Referat af repræsentantskabsmødet den 11-1. 2020
1.

Valg af dirigent: Jan Hansen valgt.

2.

Konstatering af mandater: 14

Beretning Sek. 34
Repræsentantskabsmødet - lørdag den 11/1-2020 kl. 10:00 i Århus
Jeg vil starte med at ønske alle vinderne tillykke.
Vi besluttede sidste år, at afvikle vores sektionsflyvninger sammen med sektion 33 med opsamling af alle
sektionens duer. Efter en opstart, hvor chauffører havde opstarts vanskeligheder med at overholde de
planlagte opsamlingstider, fik vi en acceptabel løsning.
Den kedelige aflysning af en sek. flyvning, vil jeg ikke bruge tid på. Den har vi diskuteret, og jeg beklager den
beslutning.
Vi må konstatere, at vi har et faldende dueantal på vores flyvninger, især ungeflyvningerne er ramt. Jørgen
vil under regnskab og budget komme med oplysninger om næste års økonomi.
Fremtiden vil jeg bruge en del tid på, for der er tegn på man vil tage sektionsgrænserne op til revision. Den
nye hovedbestyrelse har gang i en større omstrukturering. Fyring af Bjarne Borresen har også langt op til
salg af bygninger i Linde. Det har Pia taget med i sin beretning, som I kan læse om i blad nr. 1 - Vi nærmer
os snart 1000 medlemmer i DdB, hvis udviklingen forsætter.
Den nye flyveplan, som vi senere skal behandle er et kompromis med sektion 33 - håber I tager vel imod
den. Vi får separate slip, som vi efterspurgte på mødet efter sæsonen.
Næste år har vi måske andre udfordringer. Hovedbestyrelsen har taget forskud på grænseændringer ved at
give et slag fra Sek. 52 dispensation til at flyve i Sek. 33. Når man tænker på 019 Brædstrups placering virker
det lidt mærkeligt, men det kan være at hovedbestyrelsen har en plan vi ikke kender.
Det kan blive et travlt efterår, hvis vi skal i gang med nye konkurrence områder. Hvis det bliver aktuelt, vil vi
fra sektionens side indkalde til medlemsmøder omkring vores grænser og den nye flyveplan fra DdB.
Jeg vil slutte med at sige tak til 017 og 154 for afholdelse af møde og udstilling.
Formand Arne Jørgensen.

3.

Formandens beretning: godkendt.

4.

Regnskab: viste et overskud på 3.829,- kr. Der var afsendt 13.464 duer. Godkendt.

5.

Indkomne forslag: der var ingen forslag kommet.

6.

Kontingent: 125,- uændret.

7.

Flyveplan: Erik Knudsen ønskede ført til referat, at han ønskede en person mere til at løslade
duerne. Forslaget kom ikke til afstemning. Bestyrelsens forslag vedtaget.

8.

Mesterskaber: Ungeflyvning i uge 25 betegnes som en ungeflyvning med tidlig unger og tæller
hermed ikke med til ungemesterskabet. Alle andre mesterskaber uændret. Under
mesterskaber slettes sætningen: Den sidste flyvning skal flyves.

9.

Præmier: 5 præmier pr. flyvning (dog ikke tidlig unger)
1. pr. 100,- 2. pr. 75,- 3. pr. 50,- 4. pr. 25,- 5.pr. 25,-

10. Gebyrer: 7,50 pr. due.
11. Bestyrelsens størrelse: 3.
12. Valg af kasserer: Jørgen Sørensen genvalgt.
13. Valg af et bestyrelsesmedlem: nyvalgt Jan N. Petersen, 117 Hornslet.
14. Valg af revisorer: Vagn Petersen og Søren Brøbech.
15. Valg af revisor suppleant: Flemming Friis.
16. Næste års mødested: Århus, men det besluttedes ikke at afholde en sektions udstilling,
på grund af for ringe tilslutning.
17. Eventuelt: det blev henstillet til bestyrelsen, at se på lovene, især vedrørende løslader-udvalg.
Udstillingsduerne konkurrerer fra Altona i uge 20, for de duer der er tilmeldt konkurrencen.

Referent/J. Sørensen

