Sektion 62.
Generalforsamling, lørdag d. 19-1-2019
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
1.1. Svend Åge Krogsgaard, 0172
2. Konstatering af mandater.
2.1. Alle mødt
3. Valg af stemmetællere ved skriftlig afstemning.
3.1. Henning Gravesen, 076 og Thorkild Pedersen 0172
4. Formandens beretning.
4.1. Formanden omtalte i sin beretning bl.a. sektionens ungetræf, som igen i
2018 havde deltagelse af de fleste af sek. medlemmer, også Vestjysk
efterårstræf blev omtalt som et godt signal til det øvrige brevdue Danmark,
om at vi her i det vestjyske stadig står godt sammen om vores sport.
Udfordringen med færre medlemmer i sektionen, har betydet at sek. 62 har
haft møder med sek. 60 og 61 om at køre og flyve sammen med dem på
sektions flyvningerne. ( se kapflynings planen ).
Formanden ønskede vinderne af sektionens mesterskaber et stort tillykke.
Formanden sluttede sin beretning med at opfordre alle til igen i 2019 at bakke
om sektion 62.
5. Godkendelse af revideret regnskab.
5.1. Godkendt
6. Valg af formand afg. Bjarne Nielsen 172
6.1. Genvalg af Bjarne
7. Valg af 1 best. medlem afg. Svend Juul Jensen 076.
7.1. Genvalg af Svend
8. Valg af bestyrelsessuppleant. Afg. Viggo Dahl Knudsen. 232
8.1. Genvalg af Viggo
9. Valg af revisor. Afg. Viggo Dahl Knudsen 232
9.1. Genvalg af Viggo
10. Valg af løslader afg. Bjarne Nielsen 172
10.1.
Genvalg af Bjarne
11. Kapflyvningsplan.
11.1.
Efter en lille debat blev bestyrelsens forslag til kapflyningplan vedtaget
12. Slipformer.
12.1.
Alle foreninger var enige om at følge sek. 60`s løsladelser, når der er
særskilt slip. Ved fælles slip vil alle 3 sektioner blive løsladt sammen. Den
første gang der flyves med unger løslades ungerne alene.
13. Gebyr og kontingent. (Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 50 kr.)
13.1.
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget
14. Mesterskaber. (Bestyrelsen foreslår uændrede mesterskaber.)
14.1.
Vedtaget
15. Indkomne forslag.
15.1.
Ingen indkomne forslag.
16. Næste års mødested.
16.1.
0232 Lemvig
17. Evt.
17.1.
Under evt. blev det nævnt at der vil komme invitation til at kunne deltage
på sektion 60”s udstilling i 2019.

