
SEKTIONSKLUB 11 ”Storkøbenhavn” sammenslutningen af brevdueforeninger i 
Storkøbenhavn. 
 
Love for de danske brevdueforeningers Sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 
 

   §1 
Sektionsklubben, der er en del af de danske brevdueforeninger og til en hver tid 
underkastet disses love og lovligt til blevne bestemmelser, består af de til enhver tid i 
Gruppe 1 – sektion 11 værende foreninger. 
 

   §2 
Sektionsklubbens formål er: 
a)arrangere supplerende kapflyvninger til den af de danske brevdueforeninger vedtagne 
kapflyvningsplan. 
b)arrangere lokale udstillinger forud for de danske brevdueforeningers landsudstilling. 
c)vælge det i henhold til de danske brevdueforeningers love fastsatte antal delegerede til de 
danske brevdueforeningers delegeret møde. 
d)varetage fælles interesser til fremme af brevduesporten i sektionen. 
 

   §3 
Sektionsklubben ledes af en bestyrelse på minimum 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 
2 år af gangen, således at formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år og 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges de lige årstal. 
Valg af formand sker ved absolut flertal og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved 
almindeligt flertal. Genvalg kan finde sted. 
Såfremt bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, er formandens stemme afgørende 
ved stemmelighed i tilfælde hvor bestyrelsens beslutninger afgøres ved afstemning. 
 

   §4 
Bestyrelsesmedlemmerne er tillige sektionsklubbens delegerede på de danske 
brevdueforeningers delegeret møde. 
Såfremt et bestyrelsesmedlem tillige er medlem af de danske brevdueforeningers 
hovedbestyrelse, medregnes han ikke i sektionsklubbens antal delegerede. 
Såfremt klubbens bestyrelse talmæssigt er større end antallet af delegerede, fordeles 
mandaterne til delegeret mødet internt af bestyrelsen. Er antallet mindre udpeger 
bestyrelsen de manglende delegerede. 
 

   §5 
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med valg 
af kasserer og sekretær. I påkommende tilfælde kan bestyrelsen udpege en kasserer i 
medlemskredsen uden for bestyrelsen. 
 

   §6 
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af januar måned(første gang i 
2009) Generalforsamlingen indkaldes med 30 dages varsel ved udsendelse af brev eller med 
angivelse af dagsordnen i ”Brevduen”. Sammen med indkaldelsen, der skal indeholde 
dagsordnen, fremsætter bestyrelsen sit forslag til flyveplan og mesterskaber. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 20 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag til flyveplanen og til 
mesterskaber skal ligeledes indsendes af foreningerne senest 20 dage før 
generalforsamlingen. Forslag der ikke er rettidigt indsendt, kan ikke komme til behandling 
på generalforsamlingen. 



Bestyrelsen udsender alle indkomne forslag til foreningerne til orientering sammen med 
regnskabet 14 dage før generalforsamlingen.  
Bestyrelsen indkalder til formandsmøde forud for de danske brevdueforeningers frist for 
indsendelse af forslag til de danske brevdueforeningers delegeret møde. 
 

   §7 
På generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, har hver enkeltforening ret til 
at møde med det antal repræsentanter, som den er berettiget til i henhold til de danske 
brevdueforeningers repræsentantskabsmøde ifølge sidst offentliggjorte opgørelse over 
mandatfordelingen hertil. Hver repræsentant samt bestyrelsesmedlem i sektionsklubben 
har en stemme. Afgørelser træffes, hvor intet andet er foreskrevet, ved almindeligt 
stemmeflertal. 
Skriftlig afstemning kan kræves af enhver stemmeberettiget og skal finde sted i tilfælde af 
stemmelighed under mundtlig afstemning. 
På formandsmøder har hver enkeltforening ret til at møde med sin formand eller en 
repræsentant for denne. Hver formand eller repræsentanten for denne har en stemme. 
Bestyrelsen råder maksimalt over et antal stemmer, der til enhver tid er mindre end 
halvdelen af antallet af foreninger i sektionsklubben. 
Bestyrelsens stemmer fordeles internt af bestyrelsen. 
 

   §8 
Generalforsamlingen der er klubbens øverste myndighed, fastsætter kontingent fra 
enkeltforeningerne. 
 

   §9 
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Godkendelse af regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
 

   §10 
Regnskabsåret løber fra 1.januar til 31.december. 
 

   §11 
På de danske brevdueforeningers kapflyvninger må særskilt spil ikke arrangeres, det være 
sig af sektionsklubben eller af enkeltforeningerne. På de danske brevdueforeningers 
kapflyvninger må særskilt sektionspræmierække ikke oprettes, for så vidt denne er betinget 
af tvungen opkrævning af ekstragebyr. 
 

   §12 
Sektionsklubbens love og ændringer skal for at være gyldige godkendes af de danske 
brevdueforeninger. 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 7.december 1966 og den 27. november 1967 med 
ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 5.december 1991, den 7.marts 2000, den 
26. november 2002, den 28. november 2007, den 3. januar 2009 og den 25. januar 2014. 
 
Bestyrelsen i sektionsklub 11 ”Storkøbenhavn” 


