
Dagsorden og referat fra generalforsamlingen Torsdag den 26. august 2021 - Kl. 19:00 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Som tidligere år valgtes her Jan Herkert Pedersen. 
 
 
2. Valg af referent 
 
Michael Iversen meldte sig frivilligt. 
 
 
3. Bestyrelsens beretning 
 
Formanden fremlagde flg. beretning: 
 
Oprindelig skulle Generalforsamlingen have været afholdt den 23.02.2021, men vi var nødt til 
at udsætte den pga. Covid-19. Derfor afholdes den i dag, den 26.08.2021. Det virker lidt 
mærkeligt at komme med en beretning for 2020, når vi er 8 mdr inde i 2021, men intet har 
været normalt siden Covid-19 blev en del af vores hverdag. 
 
Det startede i februar 2020. Her udbrød der pandemi i verden, dette var ikke sket siden den 
spanske syge fra 1918 til 1920. En ny tilværelse startede for de fleste med hjemsendelser, 
lukning af butikker og firmaer m.m. Nye ord blev dagligdag, så som håndsprit, mundbind, hold 
afstand, ingen håndtryk, ingen kys og kram m.m. 
 
Myndighederne lavede restriktioner for at stoppe smitten. Dette medførte at vi måtte lukke 
skydebanen i marts og april og riffelrøret endnu længere. Vi startede op i maj med begrænset 
åbning. Baneanlægget blev opdelt i flere zoner, der måtte maks. være 10 personer pr. zone. 
For at kunne styre det, var det nødvendig at foretage en booking på forhånd. Det fik vi til at 
fungere og i løbet af sommeren og efteråret blev restriktionerne mildere så vi kunne holde 
mere åbent. 
 
På trods af diverse lukninger m.m. har driften være fornuftig i 2020. Vi kommer nærmere ind 
på dette når vi kommer til gennemgang af regnskabet, men her er nogle nøgletal for driften de 
sidste 5 år. 
 
 
Nøgletal  2016 2017 2018 2019 2020   
Antal medlemmer: 483 517 594 680 685 
  
Indtægter i t.kr.   
Kontingent 178 189 229 262 261 
Salg af lerduer 388 392 411 470 399 
Salg af patroner 154 143 157 168 158 
Arrangementer 163 182 217 247 177 
Kantine  109 110 113 146   90 
 
Aktiviteterne på skydebanen i 2020 
4/1 –   Standerhejsning med rekord deltagelse. 
27/9 -   Arbejdsdag. 
6/10 –  Lys på jagtbanen, åbner hver tirsdag fra 17 til 20 
5-6/12 –  Instruktørkursus. 
 
 
Der blev afholdt flg. stævner på vores skydebaneanlæg: 
 
9/5  Skeet stævne. 



28/6  OT 75 duer. 
28/6  JM i NT. 
12-13/9 Skeet GP. 
26/9  Klubmesterskaber – Kasper Rasmussen Super Klubmester. 
 
Juleskydningen blev aflyst pga. Covid-19. 
 
AAFF-vindere af mesterskaber: 
JM i NT som blev afholdt i Aalborg: 
Senior: Kasper Rasmussen Guld og Allan Nielsen Sølv 
Old Boys: Michael Iversen – Guld 
Veteran: Reinhardt Nielsen Guld og Allan Kjær bronze. 
 
Aalborg den mest vindende klub til DM 2020 i NT. 
DIF Medaljen: Kasper Nielsen – Guld, Michael Iversen – Bronze 
Senior: Kasper Nielsen - Guld 
Old Boys: Michael Iversen – Sølv 
Veteran: Allan Kjær – Guld 
Årets skytte: Jimmy Nielsen 
 
Flg. AAFF-skytter blev udtaget til landsholdet i NT i 2020: 
Kasper Nielsen 
Michael Iversen 
Allan Kjær 
Per Jensen 
Jimmy Nielsen 
Allan Nielsen (reserve) 
 
Daniel Hermansen vinder DM i OT for juniorer. 
 
Vores skeetskytter Kasper, Fabian og Frederik har også i 2020 gjort sig positivt bemærket med 
deres resultater og blev udtaget til Bruttogruppen til junior landsholdet i skeet. 
 
Talentcenteret trænede hver torsdag og havde bl.a. besøg af landstræneren Tore Brovold samt 
junior verdensmesteren Emil Kjelgaard og junior europamesteren Johan Birklykke. 
 
Det kan ikke siges ofte nok, men banevagterne er den vigtigste funktion på vores anlæg. Det 
er frivillige, som bruger deres fritid om lørdagen fra 08:00 til 16:00 og tirsdagen fra 16:30 til 
22:00. Dette for at gøre det muligt, at vi andre kan komme ud at skyde. Det er vigtigt, at vi 
alle behandler banevagterne ordentligt og skulle der være noget der ikke virker, så taler vi 
sammen på en pæn og ordentlig måde. Husk ingen banevagter ingen klub – så pas godt på 
dem. Vi mangler banevagter, så er der nogen her, som er interesseret, så henvend jer til 
Sikem efter generalforsamlingen. 
 
Sommerfesten blev aflyst, der blev derfor ikke udnævnt Årets AAFFer i 2020, sommerfesten er 
ligeledes blevet aflyst i 2021. Derfor vil vi under eventuelt i aften udnævne Året AAFFer for 
henholdsvis 2020 og 2021. 
 
I 2021 skal vi afholde flg. stævner: 
03.-04.04.2021 -  Skeet Påske GP. 
30.05.2021 –  Vendelbo Cup – Jagskydning. 
29.08.2021 –  Nordisk Trap – DM for Hold. 
18.12.2021 –  Juleskydning. 
 
Tidspunkt for klubmesterskaberne er ikke fastlagt endnu. 
 
I 2021 planlægger vi at renovere skeetbanen, nyt hegn på jagtbanen og skifte plæneklipperen 
ud med robotter. 
 



Bestyrelsens vigtigste opgave i fremtiden bliver bevarelse af vores skydebaneanlæg. 
Det kan ikke udelukkes at beslutningen om at lave den 3. limfjordsforbindelse over Egholm, vil 
komme til at påvirke skydebanens fremtid. Hvor meget, det ved vi endnu ikke, men vi er i 
dialog med Aalborg Kommune m.m. 
 
Også i år en stor tak til samarbejdet med jagttegnslærerne: Steffen Filt, Preben Egebo, 
Mogens Larsen, Mads Stie, Bjarne Poulsen og Jan Flemming som hvert år møder op med 
mange potentielle medlemmer til vores forening. 
 
Tak til Ivar Høst med samarbejdet om afholdelse af jagtprøver, tak til de frivillige som har 
hjulpet til. 
 
En tak til Mor Pia samt Caroline og Rikke som passer køkkenet. 
 
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen og alle frivillige som gør et kæmpe arbejde – Husk uden 
jer har vi ikke nogen forening.  
 
Jeg har besluttet ikke at genopstille til formandsposten på generalforsamlingen i februar 2022. 
Hvis der er en som kunne tænke sig at blive formand, ville det være en god idé at blive 
medlem af bestyrelsen allerede i år, så overgangen for den nye formand bliver mere flydende. 
Så er den nogen der er interesseret, så hold jer ikke tilbage. 
 
Dette var bestyrelsens beretning for 2020. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
 
4. Regnskabet fremlæggelse til godkendelse 
 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden anmærkninger. 
 
 
5. Fremlæggelse af budget 
 
Det kommende budget blev fremlagt og det estimeres at budgettet vil ligne tiden før Corona. 
 
 
6. Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen. 
 
 
7. Valg af formand - for to år:    Bo Larsen – Ikke på valg 
 
Formanden var ikke på valg, men meldte dog at han ikke genopstiller ved næste 
generalforsamling. 
 
 
8. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal 
 

Flg. er ikke på valg:   Erik Lund 
      Frans Ameys 
      Dan Jensen 
      Sikem Dahnel  

 
Ingen ændringer her, da ingen var på valg 

 
 

9.  Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal 



 
Flg. er på valg:   Mads Lund – Modtager ikke genvalg 

       Lars Nielsen – Modtager ikke genvalg 
       Per Jensen – Modtager genvalg 
       Jan Andersen – Modtager genvalg 
 
  Bestyrelsen anbefaler flg.: Georg Jensen 
       Michael Iversen 
 
Da næstformand Mads Lund samt bestyrelsesmedlem Lars Nielsen ikke ønskede genvalg, var 
der to ledige pladser i bestyrelsen. Georg Jensen og Michael Iversen blev valgt ind. Formanden 
takkede Mads Lund og Lars Nielsen for deres indsats igennem en årrække og overrakte dem 
AAFF Emblemet som tak for tro tjeneste samt lidt til maven og ganen. 
 
    
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen –  Allan Nielsen – Modtager genvalg 

               Michael Iversen - Modtager genvalg 
 

Blandt suppleanterne blev Allan Nielsen genvalgt. Da Michael Iversen blev valgt til bestyrelsen, 
manglede der en suppleant. Lotte Hoff blev valgt som 2. suppleant. 

 
11. Valg af bilagskontrollant og suppleant – Lene Jørgensen – Modtager genvalg 

Kasper Rasmussen - Modtager genvalg 
 
Lene Jørgsen (Ikke til stede) samt Kasper Rasmussen blev genvalgt. 
 
12. Fastsættelse af kontingent 
 
Efter en kort snak om budgettet og at dette er overholdt, fremsatte formanden forslag om at 
kontingentet p.t. ikke blev ændret. Dette blev godkendt. 
 
13. Eventuelt 
 
Formanden udnævnte Georg H. Jensen til årets AAFFer 2020 og Michael Iversen til årets 
AAFFer 2021. De fik begge overrakt AAFF emblemet. 
 
Mødet hævet. 
 
 
 

 
 
 
 

Michael Iversen     Jan Herkert Pedersen 
Referent      Dirigent 


