
Aalborg Flugtskydningsforening 

Referat Bestyrelsesmøde den 20.02.2016 
 

 

Mødedeltagere:  Mads, Erik, Frans, Lars, Torben, Morten, Jan og Bo (referent) 

Afbud:  Jens, Henrik og Mathias 

 

 

Bo bød velkommen og fortalte at formålet med mødet var at få afklaret presserende sager indtil næste 

bestyrelsesmøde som afholdes den 3. marts 2016 kl. 17:00 i Klubhuset.  

 

Alle opgaver vil få tildelt en ansvarlig og der aftales deadline for alt. Er der ikke påført deadline i 

nedennævnte referat forventes opgaven udført inden næste bestyrelsesmøde. 

 

På det konstituerende møde som blev afhold umiddelbart efter generalforsamlingen den 18. marts 2016 

blev flg. poster besluttet: 

 

Næstformand Mads 

Kasserer Henrik 

Sekretær endnu ikke udnævnt  

 

Der blev også besluttet at suppleanter (Lars og Mathias) har ret (ikke pligt) til at deltage på 

bestyrelsesmøderne. De vil få fremsendt indbydelser/referater o. lign.  

 

Derefter fortsatte mødet i henhold til dagsordenen. 

 

1. Oprydning kontor – Der blev aftalt at Mads og Bo har ansvaret for oprydning på kontoret, 

våbenrum og mødelokale. Dette forventes gjort inden næste generalforsamling. Andre må gerne 

hjælpe, Erik var allerede godt i gang  Bo foreslog at formandskontoret blev omdannet til kontor 

for bestyrelsen. Låsen skal udskiftes således at alle i bestyrelsen har adgang til dette, Mads og Jan 

tager sig af dette. Der skal oprettes en ekstra arbejdsplads, så der er 2. Den ene vil blive øremærket 

til kassereren. Er der nogen der ligger inde med et, ikke for stort, skrivebord? 

 

2. Arrangementer – Indtil næste møde tager Bo sig af booking af arrangementer, dette korordineres 

med Morten. Er der nogen der har kendskab til arrangementer som ikke står på vedlagte 

arrangementskalender, bedes Bo kontaktes hurtigst muligt. 

 

3. Tekniske problemer, hvad gør vi? – Torben får indtil videre ansvaret for dette og han skal kontaktes 

hvis der opstår problemer. Torben vurderer sagen og kontakter derefter teknikere m.m. Her blev 

Søren fra Due-Matic nævnt. 

 

4. SKV1 – Alle deltagere underskrev dette, der mangler kun Jens, Henrik og Mathias, det er vigtigt at vi 

får gjort dette hurtigst muligt. Mads er ansvarlig for dette. 



 

5. SKV generelt – Bo tager sig af diverse henvendelser vedr. SKVer – Der er flere sager som skulle være 

under udarbejdelse af Vilhelm. Er der nogen der ved hvor disse sager befinder sig? 

 

6. Adresseændring – Der blev besluttet at foreningens postadresse ændres til Pilevej 1, 9530 Støvring. 

Bo tager sig af dette. 

 

7. Netbank/Nem ID Dankort – Bo har haft kontakt til SparNord i Støvring for at ændre fuldmagter. De 

skal bruge et referat fra generalforsamlingen samt kopi af billedlegitimation og sygesikringsbevis på 

de personer som skal have fuldmagt. Der bliver i første omgang oprettet fuldmagt til Bo og Henrik. 

Der skal på næste bestyrelsesmøde besluttes om der er flere der skal have fuldmagt og i hvilken 

omfang der skal oprettes fuldmagt, hvem der skal have adgang til diverse konto osv. 

 

8. Postkasse – Jan får sat ny låsecylinder i postkassen så den kan åbnes af vores ”hovednøgle” 

 

9. Østjysk/PV-Duer – Bo sender skrivelse til disse selskaber vedr. ændring af adresse og bestyrelse 

samt beder dem venligst fremsende kontoudtog for 2015. Indtil andet er aftalt har Bo ansvaret for 

bestilling af lerduer og patroner. I den forbindelse blev det besluttet at der igen skal skydes på røde 

duer på NT2 – prisforskellen mellem sorte og røde duer er 2 ører. 

 

10. Trailer – De blev konstateret at alle 3 trailere befandt sig på matriklen. Den ene ”buggy trailer” er 

indregistreret – der bør købes en lås til at sætte på den – klarer du den Jan Botten? (for god ordens 

skyld, dette blev ikke aftalt på mødet) 

 

11. Diverse abonnementer – Vi har tilsyneladende flere abonnementer på diverse skydeblade m.m.  – 

Henrik bedes løbende tjekke at de blive fremsendt til rigtige adresse og eventuelt afmeldt hvis vi 

ikke har behov for disse. 

 

12. Ajourføring af hjemmeside – Mathias vil fortsat være Hostmaster. Bo tager kontakt til Mathias når 

han er tilbage fra ferie for at få opdateret hjemmesiden. 

 

13. Fotografering – Der blev taget fotos af alle deltagerne til vores hjemmeside m.m. Der mangler kun 

Henrik, Mathias og Jens. I bedes venligst kontakte Bo vedr. dette. Bo tager også fotos af 

banevagter, dette skal ligeledes være færdiggjort inden næste møde. 

 

14. Eventuelt –  

 

a. Til orientering har Vilhelm aftalt diverse Skydestævner med DSKYU i 2015. Der er aftalt flg.: 

23.03.2016 – OL Trap – OBS Skydning- 

27.-29.05.2016 – OL Trap – Udtagelses Skydning 

02.-04.09.2016 – OL Trap Hold DM 

Se flg. link: http://www.ol-trap.dk/294277854 

 

27.-29.05.2016 – Nordisk Trap – Dansk GP 

Se flg. link: http://www.nordisktrap.dk/kalender.asp 

 

http://www.ol-trap.dk/294277854
http://www.nordisktrap.dk/kalender.asp


Der var tilsyneladende ikke nogen der havde kendskab til dette. Da der både er planlagt et OL 

Trap stævne og et OL Trap stævne i samme weekend, har Bo talt med sektionsleder for OL Trap 

for at høre om der var nogen fleksibilitet i disse datoer, det var der ikke. Så det må vi klarer. Det 

er ikke nogen praktisk forhindring i at holde skydningerne på samme tidspunkt. Dette bliver en 

stor opgave, men med stort indtjeningspotentiale, dette bliver bl.a. en opgave for det 

kommende Sportskyde Udvalg at koordinere dette.  

 

b. Der skal købes øl og vand inden lørdag den 27.02.2015 – Jan klarer dette. 

 

c. Torben spurgte om der var revisionspligt? Henrik kommer tilbage vedr. dette. 

 

Mødet hævet 

 

Mvh 

 
Bo 

 

 

Efter mødet blev der prøvesmagt pølser og der blev aftalt at Jan køber grillpølser og 

frankfurtere hos AB Catering. Bo sørger for at AAFF bliver registreret som kunde. 

  


