
§ 1 
 
Foreningens formål er ved 
afholdelse/deltagelse i kapflyvninger og 
udstillinger, at virke for udbredelse og 
styrkelse af brevduesporten, samt arrangere 
træninger for foreningens medlemmer. 
 

§ 2 
 
Foreningen er medlem af landsorganisationen 
De Danske Brevdueforeninger (forkortet 
DdB). 
 

§ 3 
 
1. Foreningens øverste myndighed er 

generalforsamlingen. 
2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 

gang årligt, ordentligvis i sidste halvdel af 
februar eller første halvdel af marts. 

3. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig 
med opgivet dagsorden, med mindst 8 
dages varsel. 

4. Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være 
indsendt til formanden senest 4 dage før 
afholdelse. 

5. Sekretæren fører forhandlingsprotokol 
over alle beslutninger truffet på 
bestyrelsesmøder og 
generalforsamlingen. 

 
§ 4 

 
1. Ekstraordinær generalforsamling 

afholdes, når bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst halvdelen af 
foreningens medlemmer skriftligt til 
formanden fremsætter krav herom, med 
angivelse af hvilke emner der ønskes 
behandlet. 

2. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal senest indkaldes 
14 dage efter kravets fremsættelse er 
formanden i hænde. 

 
 
 

§ 5 
 
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal 
mindst indeholde: 
Valg af dirigent 
Godkendelse af protokol 
Formandens beretning 
Godkendelse af regnskab 
Indkomne forslag 
Valg af bestyrelse og suppleanter 
Valg af bilagskontrollant og suppleant 
Valg af kontrolkomite 
Trænings- og kapflyvningsplan 
Eventuelt 
 

§ 6 
 
 
1. Foreningen ledes af en bestyrelse 

bestående af:  
Formand, kasserer og 3 medlemmer. Kun 
aktive medlemmer med stemmeret kan 
vælges til bestyrelsen. 

2. Formanden og 2 medlemmer vælges på 
lige årstal. Kasserer og 1 medlem vælges 
på ulige årstal. 

3. Billagskontrollant og 
billagskontrollantsuppleant vælges på 
ulige årstal. 

4. Alle foranstående vælges for 2 år ad 
gangen. Formanden og kasserer vælges 
ved ”bundet omvalg”, øvrige valg sker 
ved almindelig stemmeflertal. 

5. Hvert år vælges en kontrolformand og 6 
kontrolkomitemedlemmer. 
Kontrolkomiteen fungerer hele året. 

 
 
 

§ 7 
 
1. Foreningen tegnes af formanden eller 

kassereren. 
2. Kassereren forestår alle ind- og 

udbetalinger, og fremlægger på den 
ordinære generalforsamling revideret 
driftsregnskab og status til godkendelse. 

3. Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

§ 8 
 
1. Optagelse af medlemmer kan ved 

enstemmig beslutning foretages af 
bestyrelsen, når ansøgeren ikke har 
været medlem af en anden 
brevdueforening før. Er der ikke 
enstemmighed i bestyrelsen, og har 
ansøgeren tidligere været medlem af en 
under DdB hørende forening, træffes 
beslutningerne ved 3/4 stemmeflertal 
blandet de stemmeberettigede 
medlemmer. 

2. For medlemskab i foreningen betales et 
kontingent, som fastsættes af 
generalforsamlingen. 

3. Kontingentet betales halvårsvis forud pr. 
1/4 og 1/10.  

 
§ 9 

 
Foreningens love må ikke stride imod Ddb’s 
love og reglement for kapflyvning m.v. 
 

§ 10 
 
1. Foreningen kan optage aktive såvel som 

passive medlemmer. 
2. Foreningen kan optage kontingentfrie 

juniorer. Status som junior ophører med 
udgangen af det år, hvori den 
pågældende fylder 18 år. 

3. Stemmeret i foreningen kan kun udøves 
af aktive medlemmer, der har en 
duebestand og som i afvigte sæson har 
deltaget på kapflyvning i foreningen. 

4. Juniorer under 14 år har ikke stemmeret 
i foreningen, dog har ingen juniorer 
stemmeret i spørgsmål om eksklusion af 
medlemmer og nedlæggelse af 
foreningen. 

 
§ 11 

 
1. Ud over det i § 8 stk. 3, kan et medlem 

kun ekskluderes på en 
generalforsamling. 

2. Forslag herom skal være anført i 
dagsordenen og dets vedtagelse kræves 

af 3/4 stemmeflertal af de afgivne 
stemmer. 

3. Det berørte medlem har ret til at deltage 
i og stemme på generalforsamlingen. 

 
§ 12 

 
1. Alle brevduer skal være mærket med en 

fast fodring fra en organisation under det 
internationale brevdueforbund (FCI). 

2. De på et medlems slag fødte unger, skal 
mærkes med en ”Dan” fodring, leveret af 
DdB. Brug af fodringe fra tidligere 
årgange er forbudt. 

 
§ 13 

 
De af DdB fremstillede og autoriserede 
journaler eller anden betryggende oversigt 
over duebestanden skal føres og på 
forlangende forevises eller indsendes. 
 

§ 14 
 
De af hovedbestyrelsen valgte kontrollanter 
har til enhver tid ret til uhindret kontrol af 
slag og duer. 
 

§ 15 
 
1. Inden 8 dage efter en fremmed dues 

ankomst til slaget er medlemmet pligtig 
til at fremlyse duen i medlemsbladet 
”Brevduen” eller direkte til duens ejer i 
henhold til ringlisten. 

2. Manglende opfyldelse af 
fremlysningspligten, medfører 
udelukkelse fra konkurrence om 
mesterskaber og præmier i DdB 
flyvninger i et år. Udelukkelsen gælder 
også duer fra det pågældende slag. 

3. Indleverer et medlem duer til kapflyvning 
med andre fodringe end de ham ifølge 
ringlisten tilhørerende, påhviler det 
kontrolkomiteen at forlange bevis for 
ejendomsretten enten gennem skriftlig 
ejer bevis eller gennem bevis for, at 
fremlysningen har været foretaget, dog 
ikke hvis det er duer som medlemmet 



har fløjet med i de tidligere afviklede 
sæsoner, så er det medlemmets eget 
ansvar. 

 
§ 16 

 
1. Afstemning i de under DdB hørende 

organer, i sektionsklubber og foreninger, 
sker mundtligt. 

2. Skriftlig afstemning foretages hvis 
dirigenten ønsker det, eller krav herom 
fremsættes af 1/10 del af de 
stemmeberettigede mødedeltagere. 
Blanke eller ugyldige stemmesedler 
anses som ikke afgivne. 

 
§ 17 

 
1. Til vedtagelse af ændringer i, eller 

tilføjelser til, foreningens love kræves at 
mindst 3/4 dele af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer 
stemmer for ændringen/tilføjelsen. 

2. Ændringer eller tilføjelser til § 9 – 18 kan 
alene vedtages af DdB’s 
repræsentantskabsmøde. 

 
§ 18 

 
1. Vedtagelse af foreningens ophævelse 

kræves, at 3/4 dele af de 
tilstedeværende stemmeberettigede 
medlemmer på 2 af hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer for 
ophævelsen. 

2. Ved ophævelsen af foreningen træffes 
på den sidste af de under denne § stk. 1’s 
nævnte generalforsamling, beslutning 
om overdragelse eller fordeling af 
foreningens eventuelle formue. 

3. Beslutning om overdragelse eller 
fordeling af foreningens aktiver skal ske 
med det for lovændringer gældende 
flertal. 

 
 
 
Således vedtaget på foreningens 
generalforsamling 2014. 

Bemærk 
 
Alle aktiver/passiver, undtagen pokaler pr. d. 
31/12/2013 fra 105 Albani, 122 Fynboen & 
220 Odense, indgår i den nye samlede 
forening 220 Odense fra d. 1/1/2014. 

VEDTÆGTER 
 

for 
 

Brevdueforeningen 
220 

”ODENSE” 



 


