
AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING 
 

INFO FRA BESTYRELSEN VEDR. 2017  
 
Kontingent for 2017 
Juniorer til og med 21 år kr. 245,- seniorer 410,- og jagttegnsaspiranter kr. 265,- 
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen i 2017 skal kontingent, ifølge vedtægterne, være 
betalt senest 31.12.2016.  I vil om kort tid modtage en mail vedr. betaling af kontingent via vores 
hjemmeside: www.aalborg-flugtskydningsforening.dk  
 
Våbenpåtegning 
For at have en lovlig våbenpåtegning SKAL kontingent være betalt senest 31.12.2016 
 
Standerhejsning 
Lørdag den 7. januar 2017 kl. 10:00 – Der vil være gratis rundstykker og kaffe mellem kl. 09.00 og 10:00 – 
Efter endt træning er foreningen vært for en omgang suppe. 
 
Generalforsamling 
Afholdes torsdag den 16. februar 2017 kl. 19:00 i klubhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreningen er 
vært for kaffe m.m. Husk eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest den 31.12.2016 
 
Konkurrencer i 2017 
Stævnekalender vil blive ophængt i klubhuset, samt være tilgængelig på klubbens hjemmeside. 
www.aalborg-flugtskydningsforening.dk - i skrivende stund planlægges afholdelse af DM i jagtskydning 
under DSKYU og OL Trap stævne i weekenden den 16.-17. og den 18. juni 2017 
 
Renovering af sportingbanen 
Der bygges nye huse til sportingbanen, der vil komme 2 ekstra maskiner og computeren bliver udskiftet så 
der kan skydes i karrusel. Sportingbanen forventes færdig i februar/marts 2017 
 
Nye baner 
Færdiggørelse af de nye baner er blevet forsinket pga. mangel på ren jord. Det har vi nu fundet og 
opfyldning af jord ca. 1000-1500 m3 starter først i det nye år. Vi forventer at banerne bliver færdige i løbet 
af 2. Kvartal 2017. 
 
Ny depotbygning  
Opførelse af ny depotbygning påbegyndes i december 2016. Bygningen forventes færdig senest 1. juni 
2017. Depotbygningen opføres til opbevaring af lerduer og foreningens maskiner m.m.  
 
Nyt betalingssystem 
I løbet af foråret 2017 overgår vi til et nyt betalingssystem. Duenøglerne bliver erstattet af kort. Kun 
medlemmer af AAFF med gyldigt betalt medlemskab kan få personlige kort udleveret. Ikke medlemmer kan 
få udleveret gæstekort mod jagttegn eller våbenpåtegning i depositum. 
 
I ønskes alle en god jul og et godt nytår 
 
PBV 
 
Bo V. Larsen 
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