
AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING 
BESTYRELSESMØDE DEN 23. OKTOBER 2019 – KL. 17:30 

REFERAT 

1. Velkomst – Bo bød velkommen og konstaterede at flg. fra 
bestyrelsen var mødt op: Erik, Frans, Lars, Jesper, Sikem, Per, Jan 
og Bo. Der var afbud fra Mads 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Referat fra 
sidste møde blev godkendt. 
 

3. Foreningens værdier – Bo gennemgik nogle af foreningens værdier 
og forklarede vigtigheden af at bestyrelsen går i forreste række og 
viser sig som et godt eksempel i forbindelse med at leve op til vores 
værdier.  
 

4. Samarbejdet i bestyrelsen – Samarbejdet i bestyrelsen blev drøftet 
og der var enighed om at vi må forbedre kommunikationen mellem 
bestyrelse og udvalgene. Forskellige forslag om Messenger grupper 
m.m. blev nævnt. Det blev besluttet, at det er op til hvert udvalg 
hvilken metode man ønsker at bruge, så længe kommunikationen 
bliver bedre.  
 

5. Status for igangværende projekter herunder: 
a. OT banen – Det nye spær samt de to hjørne stolper er 

kommet, Bo rykker E&P og minder dem om at der stadig 
mangler et nedløbsrør. 

b. Fasantårn – Der er ønske om at få en sikkerhedshegn på 
fasantårnet, Lars vurderer at det koster ca. kr. 4.000 at lave 
hegn i stål. Det blev aftalt at Lars sætter dette i gang. 

c. Værktøj og værktøjstavler til husene – Det er aftalt at Sikem 
køber el-værktøj når der kommer et godt tilbud. 
Værktøjstavlerne vil blive sat op inden 31.12.2019. 

d. Indkørsel – Herunder forslag til køb af vejhøvl. Det blev aftalt 
at Erik køber vejhøvlen. 



e. Fjernelse af fliser m.m. – Frans kontakter Carsten for at få 
fliserne mm. Fjernet langs indkørslen. Jan vil kontakte bekendt 
som måske kunne bruge pallerne. 

 
6. Status økonomi: Bo gennemgik økonomien herunder 

nøgletalsopfølgning og likviditet. Det ser meget fint ud. 
 

7. Forslag til løsning af regnvandsproblem – Der var fremsendt 2 
løsninger til vores regnvandsproblem. Løsningen med et dræn fra 
brønden ved bane 2 og 3 blev droppet. Løsning med et akkudræn 
med rist ved riffelrøret og rørføring langs riffelbanen med afløb i 
grøften ved enden af riffelrøret blev godkendt. Erik tager kontakt til 
entreprenør. 
 

8. Forslag til opbevaring af lerdueskaller – Det fremlagte forslag blev 
godkendt. Erik tager kontakt til entreprenør. 
 

9. Information om miljøtilsyn – Vi har endnu ikke modtaget en rapport 
vedr. miljøtilsynet. Bestyrelsen hører nærmere når denne foreligger. 

 
10. Ønske om nye arealer til udvidelse af skydebaneanlægget – Bo og 

Frans orienterede om mødet med Aalborg Kommune ved Søren 
Ørgaard. Kommunen er positiv og der arbejdes videre med 
projektet. Projektgruppen består af Frans, Mads og Bo. 
 

11. Formandens forslag til prioritet af fremtidige projekter. - Da 
generalforsamlingen nærmer sig følte formanden et behov for at 
oplyse i hvilken retning og prioriteter han kunne ønske sig for 
fremtiden. Dette var udelukkende et debatoplæg og ikke noget 
beslutningsforslag. 

På kort sigt     

Indkørsel ryddes for fliser, paller, knust asfalt m.m 
Platform til opbevarelse af lerdueskaller jf. miljøgodkendelse 
Skybrudssikring 
Sportingbane på bane 2   
Lys på jagtbanen 

På lang sigt 

Udvidelse af vores arealer 



 
 
 

12.  AAFF Emblem – Erik og Bo har fået fremstillet et klubemblem i 
guld med foreningens logo. Ideen er at dette emblem kun skal 
uddeles de medlemmer som har gjort sig specielt bemærket så som 
æresmedlem, årets AAFFer, Superklubmester, bestyrelsesmedlem e. 
Lign.  
 

13. Forslag til velkomst brev til nye medlemmer. – Bo foreslog at vi 
udarbejder et velkomstbrev som alle nye medlemmer får fremsendt. 
Sikem kom med den idé at høre klubmodul om et sådant brev 
automatisk kan sendes ud ved indmeldelse. I skrivende stund har 
Michael Iversen lovet at lave udkast til velkomstbrev samt høre 
Klubmodul om mulighederne for automatisk udsendelse. 
 

14. Tegnet kort over banen – Bo foreslog at vi skulle have lavet et 
tegnet kort over vores baneanlæg. Kortet skal hænge på væggen til 
venstre for hovedindgangen. Det blev aftalt at Bo arbejder videre 
med dette og kommer med budget til godkendelse før projektet 
sættes i gang.  
 

15. Rapportering fra sportsskytteudvalget –  
a. Talentcenter er skrivende stund officielt besluttet i DSKYU og 

der vi i januar blive afholdt en seance omkring åbning. 
b. Der blev besluttet at yde et tilskud på halvdelen af gebyret for 

at være en del af bruttogruppen til landsholdet. Foreningen har 
3 skeetskytter og 1 OL Trapskytte som er en del af 
bruttogruppen. 

c. Vi har afholdt en række stævner bl.a. DM i NT og OT, 
Landskamp m.m så buen har været spændt til det yderste af 
hvad man kan gøre på basis af frivillig arbejdskraft. En stor tak 
til alle dem som hjalp til. 

 
16. Skeetskytterne har ytret ønske om flg.: Der er ønske om 

gummifliser på skeetbanen samt Multipull system som kan måle 
skudhastighed m.m. – Konkret forslag om dette vil blive 
fremlagt på næste bestyrelsesmøde. 

 



17. Forslag om overdragelse af lerduemaskine – Det blev aftalt at Bo 
overdrager NT Mobil lerduekastemaskine til foreningen og at han i 
bytte får Winchester haglgeværet reg. nr. K385763. Formålet med 
købet er bl.a. at benytte maskinen til udlejning til jagtkonsortier 
m.m. 
 

18. AAFF Jagtforening – Bo orienterede om at der vil blive udsendt 
informationsmail ved årets udgang.  
 

19. Eventuelt  
a. Sikem foreslog at vi skulle have andre typer pølser på menuen 

f.eks. pølser med ost og bacon. Der var enighed om at det ville 
være dejligt med en afvekslende spise i cafeteriet. Det blev 
aftalt at Sikem køber nogle pølser til test. 

 
b. Jan kontakter vinduespudser for at få tilbud. 

 
c. Det blev aftalt at opsige vores alarm da der er 3 års opsigelse. 

Erik gør dette. 
 

 
 
 
Mødet hævet. 
Bo V. Larsen 


