AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING

REFERAT BESTYRELSESMØDE I AAFF
Tid:
Sted:
Mødedeltagere:
Afbud:

27.06.2016 – KL. 17:00 -?
Klubhuset
Mads, Jan, Frans, Jens, Erik, Lars og Bo
Torben og Morten.

1. Velkomst
Bo bød velkommen og konstaterede at der var afbud fra Torben og Morten. Bo tilbød at være referent,
der var ingen modkandidater.
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
3. Fremtidig brug af suppleanter
Der blev drøftet hvordan bestyrelsen ønsker at benytte sig af suppleanter. Efter en prøveperiode, har
bestyrelsen evalueret og er kommet til den konklusion at bestyrelsen, pga. det store antal medlemmer i
bestyrelsen, ikke ønsker at inddrage suppleanter i bestyrelsen på lige fod med bestyrelsesmedlemmer.
Det betyder at suppleanter kun vil blive indlemmet i bestyrelsen, hvis der er afgang i bestyrelsen og at
bestyrelsen beslutter at der skal en afløser ind i stedet.
4. Nyt fra diverse udvalg
a. Nybygningsudvalg
Landsinspektøren har d.d. udmålt og opmærket Bane 1 og Bane 2 (de nye baner) og dets placering.
Der blev fremlagt tilbud fra entreprenør Bjarne Brath og elektriker Strandby El-Service. Der blev besluttet
at arbejde hen imod en aftale med disse. Bo indkalder begge til møde hurtigst muligt. Mads og Frans
deltager. (I skrivende stund er der aftalt møde den 28.06.2016 kl. 16:15)
Tegning af huse til Bane 1 og Bane 2 (de nye baner) samt Bane 3 (sportingbanen) skal specificeres mere
bl.a. vedr. skydedøre, låger, hul, indretning m.m. Vi har tilbud liggende baseret på nuværende tegning,
men vi skal have nyt tilbud baseret på revideret tegninger. Torben laver tegninger og konsulterer Mads i
den forbindelse. Jan har kontakt til tømrer.
Der skal indhentes tilbud på støjskærme. Bjarne Brath vil blive spurgt vedr. dette.
b. Bane- og facilitetsudvalg
Skeetbanen er blevet ca. kr. 10.000 dyrere end budgetteret. Dette skyldes at fliserne måtte lægges om op
til flere gange pga. fejlinstruks fra vores side.
Net til skeetbanen og spidsduerne er kommet. Jan og Jens vil sørge for at de bliver hængt op. Dette
inden for de næste 2 uger. Der skal ligeledes Fibertex på pælene i menneske højde og hætter på
masterne, Jan og Jens klarer også dette.

c. Køkken- og festudvalg
Lisa og Malene er stoppet i cafeteriet. Vi søger derfor en afløser. Festudvalget har holdt sit første
arrangement, Sommerfesten. Det blev en stor succes med 42 deltagere. Der er stor enighed om at
succesen skal gentages til næste år. Næste opgave for udvalget bliver juleafslutning som holdes samme
med juleskydning den sidste lørdag inden jul.
d. Banevagtudvalg
Familien Kristiansen har meldt sig ud af vagtholdet. Der er 5 på ventelisten, så det bliver ikke noget
problem at besætte disse poster. Lars bliver ny udvalgsformand i Banevagtudvalget. Lars vil gradvis
overtage ansvaret i løbet af august/september 2016.
e. Instruktørudvalg
Udvalgsformanden blev gjort opmærksom på at Frans, Robert og Peter alle er instruktører og vi skal bare
sige til hvis der er behov for hjælp.
f. Sportsskytteudvalg
Næste stævne er DM i OL Trap for hold som holdes første weekend i september. Der vil blive holdt
klubmesterskaber i efteråret og året sluttes af med juleskydning sidste lørdag inden jul.
5. Investeringsbudget
Investeringsbudget blev fremlagt og godkendt.

6. Gennemgang og revidering af Arbejdsopgave skema
Arbejdsopgave skemaet blev gennemgået og der blev foretaget et par ændringer. Se vedlagte

7. Ny hjemmeside
Bo fremlagde nyt webdesign, hvilket blev modtaget positivt undtagen placering af logo. Der kommer nyt
udkast. Bo er i kontakt med potentiel webmaster.
8. Eventuelt
a. Fasantårn
Er endelig afgået ved døden og vil blive kørt til skrot. Der arbejdes på andre muligheder, en ny lift eller en
mast.
b. Jan rykkede for hvornår der bliver købt TV, dette er på planen/budgettet, men har ikke første prioritet
før ferien.
Mødet hævet.

