Langflyverklub Fyn er igen i 2019 klar til at sætte fokus på langflyvningerne
Lørdag den 13. april blev afholdt generalforsamling og auktion
Beslutningsreferat:
Valg af dirigent.
Brian Petersen
Formandens beretning.
Godkendt
Godkendelse af regnskabet.
Godkendt
Beslutning om klubbens fortsættelse:
Mere end 10 medlemmer ønskede klubbens fortsættelse
Valg af bestyrelse.
Genvalg
Valg af revisor og suppleant.
René Christiansen, 013
Indkomne forslag:
Ingen
Vedtagelse af årets konkurrencer mv., herunder:
Oplæg godkendt.
Ungekonkurrencen med deltagelse af auktionsduerne blev ændret fra Henstedt uge 32 til
Hannover uge 32.
Eventuelt.
Der blev givet udtryk for ønske om mere information om Langflyverklubben, både i og uden for
sæsonen.
Det blev drøftet både at anvende foreningens FB, men også oplyse resultater mv. på sektionens
hjemmeside.
Auktion:
Der blev solgt 14 meget fine unger på auktionen. Enkelte blev solgt på stamtavlen til senere afhentning.
I alt blev ungerne solgt for 6.150 kr. og mange var med til at byde og fik også en eller flere unger med hjem.
Held og lykke til alle køberne og tak til alle giverne. Hele beløbet indgår i konkurrencen fra Antwerpen.

Vedtaget 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%
Deltager puljen + (andel auktion 3.075 kr.)
 2. præmie
25%
Deltager puljen + (andel auktion 1.538 kr.)
 3. præmie
15%
Deltager puljen + (andel auktion 922 kr.)
 4. præmie
10%
Deltager puljen + (andel auktion 615 kr.)
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 Hannover i uge 32:
 1. præmie
500 kr.
 2. præmie
300 kr.
 3. præmie
200 kr.
PS: Medlemmer der ikke er på Facebook kan oplyse den deltagende due til Bo Eriksson.

Indbetaling af medlemskab og deltagergebyrer:
Senest den 1. juni 2019
Til konto 0815 3531224719 eller Mobil pay til 24817494. Husk Navn og forening.
Medlemskab:
100 kr.
Medlemskab + deltagergebyr Langflyvninger:
100 kr. + 500 kr. = 600 kr.
Medlemskab + deltagergebyr Landsflyvninger:
100 kr. + 400 kr. = 500 kr.
Medlemskab + deltagergebyr Lang- og Landsflyvninger:
100 kr. + 500 kr. + 400 kr. = 1000 kr.
- Pr. ekstra due i Langflyverkonkurrence:
+ 500 kr.
- Pr. ekstra due i Landsflyverkonkurrencen:
+ 400 kr.
Auktionsduer til deltagelse i ungekonkurrencen:
013-19-1202 013-19-1204 209-19-0351 209-19-0256 220-19-0972
013-19-0573 166-19-0466 166-19-0403 220-19-0439 220-19-0679
(? Mogens/Bongo) (? Mogens/Bongo) (? Mogens/Bongo) (? Rocky)
Køberen af de fire unger uden stamtavle bedes oplyse ungernes numre efter modtagelsen.
Pbv.
Thomas Bang Pedersen

