Sektion 62. d. 13-11-2018.
Generalforsamling afholdes i kantinen hos MacArtney Hydraulics Sønderbyvej 6 Klinkby
7620 Lemvig.
lørdag d. 13-1-2018 kl. 10,00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Viggo Dahl 0232
2. Konstatering af mandater. Alle mødt
3. Valg af stemmetællere ved skriftlig afstemning. Henning 076 og Carl Marius 0172
4. Formandens beretning.
Formanden sagde i sin beretning at vi her i sektion 62 har en god og velfungerende sektion, fordi alle
hjælper alle med at få tingene til at lykkes, han omtalte sæson 2017 som en svær sæson med dårligt vejr
på mange af kapflyvningsdagene, en enkelt gang var vi nødt til at flytte flyvningen til søndag.
Transporten i 2017 foregik med en lejet bil og egne chauførere og denne løsning har fungeret godt og vil
fortsætte i 2018. Antallet af afsendte duer var i 2017 igen gået ned, dette er helt sikkert påvirket af
ungesygen som flere slag var ramt af. Formanden sluttede sin beretning med håbet om lige så stor gejst
og energi i 2018 som vi har haft i 2017 og ønskede alle GOD VIND 2018.
5. Godkendelse af revideret regnskab. Godkendt
6. Valg af kasserer afg. Leif Tønning 232. Genvalg
7. Valg af 1 best. medlem afg. Svend Juul Jensen 076. Genvalg
8. Valg af revisor. Afg. Tage Gravesen. (modtager ikke genvalg). Henning Graversen 076 valgt
9. Valg af løslader afg. Bjarne Nielsen 172. Genvalg.
Den gamle bestemmelse om at duerne skal løslades senest kl. 15, lørdag er ikke længere relevant, da
Lemvig er nordligste forening. Det blev derfor besluttet at løsladeren har hele lørdag til løsladelse.
10. Kapflyvningsplan. Godkendt. Løgumkloster og brugen af denne station blev debatteret.
Efter en del debat om årsagen til tab på de første ungeflyvninger, blev det besluttet at slippe unge og
ældre duer sammen i uge 27, som et forsøg.
11. Gebyr og kontingent. (best. foreslår uændret). Godkendt
12. Præmier. (best. foreslår uændret) Godkendt
13. Mesterskaber. (best. foreslår uændret), men henleder opmærksomheden på, at såfremt
bestyrelsens forslag til flyveplan vedtages med i alt 7 ungeflyvninger, tæller de 6
ungeflyvninger med til ungemesterskabet, medmindre andet vedtages. Godkendt
14. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
15. Næste års mødested. Aktivitetsudvalget og 076 Holstebro finder mødested.
16. Evt. Her orienterede Evald 076 om sine oplevelser med paratyfus..

