Generalforsamling i Langflyverklub Fyn.
Generalforsamlingen er åben for alle – stemmeret dog kun bestyrelsen og aktive medlemmer af
Langflyverklub Fyn.
Dato:
Sted:

Lørdag den 13. april.
220´s klubhus

Kl. 10:00
Kl. 11:00
Kl. 12:00
Kl. 13:00

Kaffe og rundstykker kan købes
Generalforsamling
Pølser, øl og vand kan købes
Auktion over duer fra Langflyverklubbens medlemmer.

Alle medlemmer af Langflyverklubben opfordres til, at medbringe en unge eller stamtavle på en unge, der
foræres til denne auktion.
Auktionens indtægt går 100% til præmiepuljen fra Antwerpen.
Desuden vil der for køberne af auktionsduerne være en ungekonkurrence blandt auktionsduerne, for duer
der kapflyves i sektion 31 i 2019.
Håber alle medlemmer vil levere en unge og købe én enkelt eller flere unger på auktionen, så vi kan få en
aktiv Langflyverklub på Fyn med engagement, spændende konkurrencer og flotte præmier.
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskabet.
Beslutning om klubbens fortsættelse:
Der skal minimum være 10 medlemmer, der stemmer for fortsættelse af klubben. Er man
forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der skriftligt gives besked til formanden,
såfremt man ønsker at klubben fortsætter.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor og suppleant.
Indkomne forslag:
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indsendt til
foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtagelse af årets konkurrencer mv., herunder:
Kontingent
Konkurrencer
Betaling for deltagelse i konkurrencer
Præmier og præmiefordeling
Eventuelt.
Vel mødt!

Forslag til kontingent og deltagerpris, konkurrencer og præmier:
Kontingent:

100 kr.

Deltagerpris for én tilmeldt due i:
- Langflyverkonkurrencen
- Landsflyverkonkurrencen:

500 kr.
400 kr.

Konkurrencer:
- Langflyverkonkurrencen:
o 100 kr. af deltagergebyret går til præmier på hver af de 5 langflyvninger.
o Fra Antwerpen forøges præmiepuljen desuden med indtægterne ved salg af auktionsduer.
 1. præmie
50%
 2. præmie
25%
 3. præmie
15%
 4. præmie
10%
o På de 4 andre Langflyvninger:
 1. præmie:
70%
 2. præmie
30%
- Senest fredag inden hver langflyvning, skal der på Langflyverklubbens Facebookside oplyses den
due, der skal deltage i konkurrencen.
-

-

Landsflyverkonkurrencen:
o 100 kr. af deltagergebyret går til præmier på hver af de 4 landsflyvninger.
o På alle 4 Landsflyvninger vil der være to præmier:
 1. præmie:
70%
 2. præmie
30%
Senest fredag inden hver landsflyvning, skal der på Langflyverklubbens Facebookside oplyses den
due, der deltager i konkurrencen.

Det er muligt ved indbetaling af ekstra deltagerpris, at tilmelde én due mere pr. ekstra indbetaling.
Dette muliggøres for at familie, venner og bekendte også kan være med i konkurrencen.
Der vil være én ungekonkurrence blandt alle de solgte unger på auktionen:
o Det vil blive fra Henstedt i uge 32:
 1. præmie
500 kr.
 2. præmie
300 kr.
 3. præmie
200 kr.

