
Referat af ordinær generalforsamling 22.januar 2011

Flg. Dagsorden blev behandlet:
 1.     Valg af dirigent
 2.    Konstatering af mandater
 3.  Valg af stemmetællere
 4.    Formandens beretning
 5.   Regnskab 2010
 6.   Indkomne forslag
 7.    Valg til bestyrelsen

a) formand (Ulrik Lejre Larsen – modtager ikke genvalg)
b) Ejgil Jacobsen
c) Bent Henriksen 

 8.     Valg af bestyrelsessuppleanter
a) Lars Lentz-Nielsen
b) Benny Jørgensen (modtager ikke genvalg)

 9.    Valg af løslader (Lars Nielsen modtager genvalg)
10.   Valg af revisorer

a) Per Christofffersen
b) Jørn Boklund
c) 2 stk. suppleanter

11. Fastsættelse af kontingent 2011
12. Kapflyvningsplan 2011 

a) Bestyrelsens forslag til flyveplanen
b) Sektionsmesterskab 
c) Juniormesterskab

13.   Eventuelt

ad.1 Jørn Boklund 
ad.2 Der var mødt 19 stemmeberettigede samt 6 bestyrelsesmedlemmer, ialt 25
        dan 0225 ønskede email-adressen til klubbens repræsentant ajourført
ad.3 dirigenten påtog sig også rollen som stemmetæller

ad.4 Formandes korte beretning beskrev bl.a. sæson 2010 som ”middelsvær”, hvilket f.eks. 
havde gjort sig udslag i 2 udsættelser, hvor man havde valgt at lade duerne blive 
stående i Københavnsområdet, nærmere betegnet 242's klubhus for senere afhentning,
således at vognmandens materiel ikke havde været belastet med opgaven i samme 
omfang, som ellers ville have været tilfældet. Beretningen godkendt uden bemrk. 

ad.5 Efter en kort mundtlig gennemgang blev det uddelte regnskab enstemmigt godkendt, 
dog med rosende indlæg vedr. sektionens nye hjemmeside fra flere repræsentanter.

ad.6 bestyrelsen ønskede 2 forslag til behandling; det første var en (noget sen) ændring til 
den foreliggende dagsorden, nemlig at lade pkt. 12 udgå til behandling på en senere 
ekstraordinær generalforsamling, eftersom DdB's' kapflyvningsplan for nuværende 
endnu ikke var fastlagt; det andet gjaldt en kraftig modernisering/revidering af 
lovsættet, så det passede med nutidens forhold. Begge forslag vedtaget uden bemrk. 

ad 7.   a) Jørn Boklund blev foreslået og valgt uden modkandidater.
b) Lars Lentz-Nielsen (049) blev indvalgt, idet Ejgil jacobsen ikke ønskede at fortsætte;
c) Bent Henriksen blev genvalgt.

ad 8. a) Efter en del overtalelse lykkedes det af få Søren Larsen fra 0116, Vido til at    
acceptere rollen i stedet for Lars Lentz-Nielsen.
b) Jonas V.Madsen (033) blev valgt som afløser for Benny Jørgensen.

ad.9 Dennis Madsen (071) påtog sig det utaknemmelige hverv som ny løslader.

ad.10 a) Per Christoffersen b) Gunnar Fogtman (0199) c) Mogens Hald (0242).
ad.11 Kontingent forblev uændret, kr. 50,- pr. medlem iflg. Ringliste 2010
ad.12 Udgået til senere behandling jfr. Pkt.6.
ad.13 Den afgående formand modtog forsamlingens applaus.      




