AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING
BESTYRELSESMØDE DEN 23. Maj 2019 – KL. 17:30
REFERAT
1. Velkomst – Bo bød velkommen og konstaterede at flg. fra
bestyrelsen var mødt op: Mads, Erik, Frans, Lars, Jesper,
Sikem, Per og Bo. Der var afbud fra Jan.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Referatet
blev godkendt.
3. Opfølgning af igangværende projekter
a. Overdækning af OL Trap-/Sportingbanen – Vi har
reklameret over spærret nærmest standplads 1, da det er
bøjet og der er revner. Vi får et nyt spær. Der mangler
stadig de 2 afstivere samt nedløbsrør, disse vil blive
monteret i forbindelse med udskiftning af det beskadigede
spær.
b. Sternbrædder bane 1 og 2 – Bo fremlagde tilbud på
sternbrædder til bane 1 og 2. Det blev besluttet at
undlade sternbrædder på forsiden af tagene, Bo
forhandler dekort. Ellers blev forslaget vedtaget og Bo
sætter entreprenøren i gang.
c. Fliser OL Trapbanen – Bo fremlagde tilbud på etablering af
en flisegang i gråsort samt røde 1 x 1 m. gummifliser til
standpladserne på OL Trapbanen. Dette blev vedtaget og
Bo sætter entreprenøren i gang med dette projekt.
d. Sti langs jagtbanen – Frans redegjorde for projektet som
er i gang, men var blevet udsat pga. regn. Forventes at
være færdigt inden udgangen af maj 2019.
e. Fasantårnet – Lars har trukket kabel fra liften til
computeren. Der mangler el-skab. Lars bestiller dette.
Mads og Frans tager kontakt til Carsten for at få ham til at
løfte kastemaskinen op på liften. Projektet forventes
færdigt inden udgangen af 2. kvartal.
f. Skærm bane 1 – Projektet er færdigt

g. Bagvæg bane 1 og 2 – Bagvæggen er lavet, der vurderes
om vi skal lave støjdæmpning på indersiden af væggen.
Nu tester vi og så må se om det bliver nødvendigt.
h. Nyt tag bane 1 og 2 - Projektet er færdigt.
i. Nyt alarmsystem – Det nye alarmsystem er færdig
monteret. Der skal hængelåse på de nye skure, Mads
køber dem ind hurtigst muligt. Der skal ligeledes købes
flere nøgler til banevagterne. Mads gør dette.
j. Udskiftning af Kawasakien – Kawasakien er leveret, Jesper
sørger for at vores foreningsnavn bliver påsat køretøjet.
k. Hjertestarter – Varmeskabet er modtaget, men
hjertestarteren er ved en fejl ikke leveret. Forventer at
skab og hjertestarter er monteret først i juni 2019.
l. Arbejdstøj til banevagter – Banevagterne har prøvet tøjet
og bestemt størrelse. Jesper afsender ordre til Stark først
i uge 22.
m.
Opsamling af lerdueskaller – Dette er gjort og
skallerne er kørt i deponi.
n. Trappe på skeetbanen males – Dette er gjort.
o. Kanten på OL Graven afkantes – Jesper tager kontakt til
Anders vedr. dette projekt.
p. Tagpap arbejde OL Trapbanen m.m – Jesper tager kontakt
til Anders vedr. dette projekt.
q. AAFF Jagtforening – Foreningen er stiftet og godkendt af
Danmarks Jægerforbund. Der vil på et senere tidspunkt
blive udsendt information til medlemmerne vedr. de
muligheder vi kan tilbyde ved et medlemskab af vores
jagtforening.
4. Nye regler for skydebaner
a. Skydelederuddannelsen – Fra 1- juli skal der ifølge
DSKYU´s regler være en uddannet skydeleder på banen
når der skydes. Bestyrelsen opfordrer alle som har
interesse i at træne uden for normal åbningstid at tage
skydelederuddannelsen, hvilket kan gøres on-line.
b. Implementering på flugtskydningsbanerne – Bo
udarbejder skriftlig instruks vedr. implementering af de
nye regler på flugtskydningsbanen.
c. Hvad gør vi med riffelrøret? Der blev nedsat en gruppe
bestående af Jesper, Lars og Mads som har til opgave at
få implementeret de nye regler vedr. riffelrøret.

5. Kommende skydekonkurrencer herunder landskamp – Der er
flg. stævner i 2019:
02.06.2019
23.06.2019
30.06.2019
05-07.07.2019
09-10.08.2019

OL Trap 75 duer
Nordisk Trap 150 duer GP
Haglskydeprøve
DM i Nordisk Trap og OL Trap
Landskamp i Nordisk Trap

6. Økonomi sportsskytter – Der er budgetteret med kr. 50.000 til
sportsskytterne i AAFF. Det blev besluttet at fortsætte med
samme tilskud som i 2018. Derudover vil foreningen betaler
50% af deltagerbeløbet for vores ungdomsskytter som er
blevet udtaget til bruttogruppen til landsholdet. Vi vil desuden
betale 50% af deltagergebyr for at træne i talent centreret når
dette går i gang.
7. Bestyrelsesseminar? – Det blev besluttet at udsætte
bestyrelsesseminaret til 2020.
8. Gennemgang af bemanding af udvalg – Udvalgene blev
gennemgået og de nye medlemmer blev placeret i nogle af
udvalgene, bl.a blev det aftalt at udskille banevagtudvalget fra
driftsudvalget.
Vi har pt. flg. udvalg:
a. Driftsudvalget - Jesper formand
b. Banevagtudvalget – Jan formand, Sikem
c. Nybygningsudvalget – Frans formand, Mads og Bo
d. Sportsskytteudvalget – Bo formand
e. Ordensudvalg – Erik formand, Lars og Per
f. Festudvalg – Mads formand og Sikem
g. Sponsorudvalg – Jesper formand, Philip og Bo
9. Forslag om nedsættelse af et udvalg som skal projektere en
sportingbane på bane 2. – Forslaget blev vedtaget og flg. blev
valgt til projektet: Frans formand, Jesper, Sikem, og Mads.
Mads indkalder til møde snarest. Det blev foreslået at tage
Niklaes eller Lars-Ole med i gruppen, da de kender
sportingreglerne, gruppen tager selv beslutning herom.

10.Eventuelt
a. Klubmesterskaber og sommerfest afholdes den
31.08.2019
b. Juleskydning den 21.12.2019
c. Status ansøgning til DIF & DGI foreningspulje
d. Frans orienterede om udfordringerne med at få lavet BBR
registreringen rigtigt, men der arbejdes på sagen.

MØDET HÆVET

