AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING
BESTYRELSESMØDE DEN 3. SEPTEMBER 2018 – KL. 17:00
REFERAT
1. Velkomst – Bo bød velkommen og konstaterede at flg. fra
bestyrelsen var mødt op: Mads, Erik, Frans, Lars, Jens, Sikem,
Jesper og Bo. Der var afbud fra Jan som er sygemeldt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Referatet
blev godkendt.
3. Affald, hvem tager ansvaret for dette? Lars og Jens overtager
ansvaret for vores affald. Aalborg Kommune har meddelt at de
ikke længere vil afhente genanvendeligt affald og har med få
dages varsel fjernet deres containere. Der er lavet aftale med
privat selskab vedr. afhentning af genanvendeligt affald. Mads
sørger for at der købes hængelåse med kode til begge
containere.
4. Status for igangværende projekter herunder:
a. Bane 1 – Mangler afmærkning af standpladser, der er lavet
skabelon (er på kontoret), Mads og Bo har ansvaret for
dette.
Der skal laves mikrofoner til standplads 1, 2 og 3, Mads har
ansvaret for dette.
Kastemaskinen skal flyttes – Jesper og Mads tager sig at
dette.
Der skal laves ny låge – Jesper og Allan Kjær klarer dette.
b. Lysbaner – Der er nedgravet fundmenter på bane 1 og
skeetbanen og der er ligeledes forberedt el. Masterne
forventes monteret i uge 36. – Bo har ansvaret for dette.

c. Dræning af jagtbane - Der blev besluttet at forbedre
afvanding af husene på jagtbanen, dvs. NT1, Midterhus, NT2
og bagduehus. Jesper, Bo og Mads har ansvaret for dette.
d. Fasantårn – Pladen støbes færdig i uge 36. Jens og Lars har
fået ansvaret for det videreforløb. Jens vil arrangere syning
af presenning til neddækning af lerduemaskiner i
fasantårnet. Lerdue til fasanmaskinen opbevares i
sportinghus.
5. Status økonomi – Bo fremlagde økonomiske nøgletal og
investeringsbudget som blev godkendt af bestyrelsen.
6. Beslutning om køb af nye kastemaskiner til skeetbanen.- Der
blev besluttet at købe dem nu, er i skrivende stund bestilt og
leveres inden for 3-4 uger.
7. Orientering fra Sportskytteudvalget, herunder ”talentcenter”
m.m. – Bo orienterede om udvalget aktiviteter, deltagelse i
stævner herunder udtagelse af Frederik, Niklas og Kasper til de
Nordiske Mesterskaber. Vi er meget tæt på at blive officielt
”talentcenter, udviklingscenter eller elitecenter” kært barn har
mange navne. DSKYU kommer til Aalborg i oktober 2018 hvor
aftalte vil blive underskrevet.
8. Eventuelt
a. Organisationsdag DSKYU – Bo fremviste indbydelse til
organisationsdag. Der var ikke interesse fra bestyrelsen i
at deltage.
b. Der var kommet forslag om at der bliver opsat en tavle
udenfor hovedindgangen, hvor der fremgår hvilke baner
som er åbne og hvilke som er optaget af arrangementer
m.m. Det blev vedtaget. Sikem og Bo tager sig af dette.
c. Køb af hjertestarter mod kontingentforhøjelse – Dette
blev diskuteret og der blev aftalt at afvente og se om vi
har økonomi slut på året til selv at købe en. Prisen inkl.
skab, strøm. m.m er ca. Kr. 20-25.000. Der skal
bemærkes at vi har ansøgt Trygfonden 3 gange og fået
afslag. Vi har nu ansøgt en 4. gang og venter på svar.

d. Et medlem har forespurgt om det er lovligt at skyde fra
hoften. Bestyrelsen har undersøgt sagen og kan meddele
at der ikke står noget i sikkerhedsreglerne om at det ikke
er lovligt. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at skride ind
overfor dette med mindre at det i den givne situation
skønnes at være uforsvarligt.
e. Ungdomsudvalget er blevet sponsoreret med kr. 5000
som skal bruges som tilskud til duer. Foreningen takker
mange gange for dette.
MØDET HÆVET

