Aalborg Flugtskydningsforening

Referat af Generalforsamling 2016, torsdag den 18. februar 2016 KL 19.30
Antal fremmødte:

58

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Regnskabet fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af formand
På valg:

Vilhelm Bach

-Modt. ikke genvalg

På valg:

Erik Hansen
Thomas Herskind
Erik Lund

-Modt. ikke genvalg
-Modt. ikke genvalg
-Modt. genvalg

Ikke på valg:

Mads Lund

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Poul Mølgaard
NN

-Modt. Ikke genvalg

9. Valg af revisorer og rev. Suppleant
På valg som revisor:

Keld Fruensgaard
Lene Jørgensen

På valg som rev. suppl. Paul Nielsen
10. Fastsættelse af kontingent
Senior
kr. 410,Junior
kr. 255,Jagttegnselev kr. 265,11. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent.

Tage Kragbak

Ad. 2. Valg af referent.

Mads Lund

-Modt. genvalg
-Modt. genvalg
-Modt. genvalg

Ad. 3. Bestyrelsens beretning v/ Vilhelm Bach.

Af beretningen fremgår, at foreningen i 2015, har haft en medlemsfremgang på 77
medlemmer i forhold til 2014, hvilket vidner om en forening i udvikling, trods et år med
udfordringer.
Der er i 2015 opnået ny miljøgodkendelse, som giver mulighed for udvidelse af
skydebaneanlægget med 2 nye skydebaner tiltænkt som aflastning af det eksisterende
baneanlæg i forbindelse med afholdelse af arrangementsskydninger og
Jagttegnsundervisning samt principgodkendelse af ny lagerhal til opbevaring af lerduer
og maskiner. Desuden pålægger den nye miljøgodkendelse foreningen at opsamle
nedfaldende lerduer og rester heraf samt føre egenkontrol dels med forbrug af lerduer
men også af patroner. I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen viste det
sig at store dele af det eksisterende baneanlæg ikke var registeret hos kommunen,
hvilket medførte et større arbejde med optegning og registrering af anlægget, som nu
skulle være anmeldt og godkendt.
Året bød desuden på besøg af Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der blev
ansøgt om tilskud til udvidelsen af baneanlægget og lagerhal. Dette resulterede i at
foreningen kort før jul modtog accept om tilskud på 100.000,-kr til opførsel af de to nye
skydebaner til brug i 2016. Endvidere blev der givet en hensigtserklæring fra
prioriteringskataloget 2017 på 400.000,-kr til opførsel af lagerhal.
I forlængelse af arbejdet med optegning og registrering af bygninger på baneanlægget
er foreningens forsikringer gennemgået og opdateret.
Som følge af de to skytteforbunds, Dansk skytte Union og Dansk Fugtskydningsforbund,
uoverensstemmelser har foreningen indmeldt sig i dem begge for at opretholde
muligheden for at udstede våbenpåtegninger. Medlemsskabet af Dansk Skytte Union
gav foreningen muligheden for at afholde 3 konkurrenceskydninger i disciplinen OLTrap som afholdes en over sæsonen 2016. Ydermere er der rettet henvendelse fra
DSKyU om muligheden for samarbejde i form af skydetid, for unge Skeet talenter, på
foreningens baneanlæg.
En stigning på 200 personer, som har deltaget i arrangementsskydninger, 2
søndagsskydninger for jagttegnselever samt afvikling af 2 jagttegnsprøver vidner om en
forening i stadig udvikling. En særlig tak til Jagttegnslærerne, deres hjælpere.
Der ud over har baneanlægget været benyttet til afholdelse af 2 haglskydeprøver samt
nyjægerdag, endnu engang tak til alle involverede parter.
Endnu engang har Fødevarekontrollen aflagt besøg og på vanligvis med ros til
kantinepigerne til følge.
Bestyrelsen vedtog i 2015 at overgå til elektronisk kontingentindbetaling og
medlemsregistrering, valget blev en totalløsning fra Klubmodul. Denne overgang viste
sig at være en del mere besværlig end først antage og med store gener for både
bestyrelse og medlemmer, som frustrerede gang på gang bl.a. modtog fejladresserede
mails, fejlopkrævninger for blot at nævne enkelte gener. Dette kaos medførte udvalgte
medlemmer af bestyrelsen og ikke mindst revisor og webansvalig en tung opgave med
medlems-/kontingent registrering. Bestyrelsen beklager og besluttede at alle med
indbetalt kontingent havde stemmeret på generalforsamlingen.
Afslutningsvis fortæller foreningens formand gennem 22 år Vilhelm Bach, at han ikke
ønsker at modtage genvalg og takker alle, der igennem årene har ydet en indsats for
foreningen og hjulpet den til det den er i dag.

Foreningens valgte revisor Keld Fruensgaard, beder efterfølgende om ordet og takker
den afgående formand, for den enorme indsats han har ydet efter at have overtaget
foreningen fra 3 lokale jagtforeninger samt en flugtskydningsforening fra Hammer
Bakker, hvor baneanlægget bestod af en enkelt jagtbane og en udrangeret
jernbanevogn udgjorde klubhus.
Bestyrelsens beretning godkendes.
Ad. 4. Regnskabet fremlægges.

Gennemgang af regnskabet v/ revisor Per Godiksen, viste at 2015 bød på
ekstraordinære udgifter til bl.a. regnskabshjælp og anskaffelse af ny plæneklipper,
hvilket kan ses på foreningens overskud, som er mindre end sidste års. Efter endt
gennemgang af regnskabet blev der at Jan Pedersen stillet spørgsmål til bestyrelsen
vedr. investering af foreningens formue. Svaret fra bestyrelsens side lød at formuen er
genereret med henblik på investering i planlagt renovering og udbygning af
baneanlægget. Jagttegnslærer Mogens C. Larsen opfordrede bestyrelsen til at overveje
at placere foreningens formue i to pengeinstitutter for at sikre formuen ved evt.
bankkrak.
Ad. 5. Indkomne forslag.

Ingen

Ad. 6. Valg af formand.
Bo V. Larsen var eneste opstillede kandidat til formandsposten og udbad sig et øjebliks
taletid, hvor han præsenterede sig som værende 54 år og selvstændig fiskeeksportør,
under mottoet Respekt for fortiden- fokus på fremtiden. Med Bo som formand vil
medlemmerne bl.a. kunne se frem til en forening uden topstyring med åben dialog og
arbejdende udvalg, dedikeret instruktørkorps, flere konkurenceskydninger, bedre og
større udvalg i cafeteriet.
Ved håndsoprækning vælges Bo V. Larsen som ny formand for Aalborg
Flugtskydningsforening
Ad. 7. Valg til bestyrelsen.
Den siddende bestyrelse beslutter umiddelbart inden valget, på opfordring af nyvalgte
formand at bestyrelsen udvides til 9 medlemmer, hvorfor der skal vælges i alt 7 nye
bestyrelsesmedlemmer.
Indkomne forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
-

Erik Lund
Mathias Kristensen
Henrik Kristensen
Torben Faurholt
Jan Botten

-

Frans Ameys
Jens Hansen
Morten Christensen
Lars Henrik Nielsen

Da der blev opstillet forslag om hele 9 nye bestyrelsesmedlemmer, blev der på
opfordring af Jan Pedersen udarbejdet en stemmeseddel til skriftlig afstemning, som
blev uddelt til hver af de på generalforsamlingen fremmødte melemmer. Efter endt
optælling var flg. af de 9 foreslåede valgt til bestyrelsen.
-

Erik Lund
Jens Hansen
Henrik Kristensen
Torben Faurholt

-

Frans Ameys
Morten Christensen
Jan Botten

Ad. 8. Valg af To suppleanter til bestyrelsen.
Afgående formand Vilhelm Bach, foreslog at de to til bestyrelsen, ikke indvalgte vælges
som suppleanter, hvilket gjorde at de to suppleanter blev.
-

Mathias Kristensen
Lars Henrik Nielsen

Ad. 9. Valg af revisor og rev. Suppl.
Da der ikke var indkomne forslag, blev opstillede valgt.
Valgte revisorer.
-

Keld Fruensgaard
Lene Jørgensen

Valgt rev. Suppl.
-

Paul Nielsen

Ad. 10. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens oplæg til fastholdelse af kontingentpris blev vedtaget.
Senior
kr. 410,Junior
kr. 255,Jagttegnselev kr. 265,Ad. 11. Eventuelt.
Slutteligt blev det enstemmigt vedtaget, at udnævne afgåede formand Vilhelm Bach, til
æresmedlem af foreningen.

Mads Lund
Aalborg Flugtskydningsforening

