AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING
BESTYRELSESMØDE DEN 27. NOVEMBER 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. Det blev aftalt at droppe købet af hængelåse til
containerne.
3. Status økonomi
a. Bo fremlagde økonomiske nøgletal, som viste fremgang
over hele linjen.
b. Vi har i 2018 fået bevilliget kr. 150.000 totalt fra diverse
fonde øremærket til lysbaner samt overdækning af OL
Trapbanen.
4. Status for igangværende projekter:
a. Nyt Alarmsystem – Alarmudvalget har holdt møder med
flere forskellige alarmfirmaer. Sikem fremlagde tilbud fra
udvalgt leverandør. Tilbuddet opfylder alle de krav som vi
har til et alarmsystem med bl.a. videoovervågning i
klubhuset, riffelrøret og depotbygningen, nyt låsesystem
osv. Der var enighed om at vi mangler en fornuftig
finansiering af projektet. Der blev aftalt at Erik og Bo
kontakter Aalborg Kommunen vedr. evt. tilskud til
alarmsystemet via lokaletilskud eller anden pulje, før vi
træffer endelig beslutning om projektet.
b. Fasantårn – Der blev besluttet at få lavet en tilpasset
presenning hurtigst muligt til at beskytte fasantårnet. Jens
tager sig af dette, budget ca. Kr. 2500. Fasantårnet
forventes først færdiggjort i foråret, men er der nogen

som har lyst før, er de meget velkommen til det. Lars og
Jens har ansvaret for dette.
c. Lysbaner – Lysbanerne er færdige og er blevet indviet.
Loftslyset på bane 1 skal ændres, Mads har ansvaret for
dette.
d. Dræning af jagtbane og huse – Projektet med dræning af
jagtbane og huse er næsten færdiggjort. Mads tager
kontakt til entreprenør snarest muligt for at få tidsplan for
endelig færdiggørelse.
e. Overdækning af OL Trapbane – Entreprenøren starter i
uge 49 og projektet forventes færdigt før jul. Bo har
ansvaret for dette projekt.
f. Trappe høj tårn skeetbane – Det blev aftalt at trappen til
det høje skeettårn skal udskiftes. Bo tager kontakt til
entreprenør for at få tilbud på trappen, dette er i
skrivende stund gjort.
g. Sponsorudvalg – Der er solgt bandereklame for ca. Kr.
8000. Udvalgets aktivitetsniveau kan forbedres.
5. Forslag om påfyldning af stenmel på stien langs jagtbanen Det blev aftalt at Frans undersøger hvad det vil koste og
kommer med et oplæg og budget.
6. Banevagtordning – Jesper informerede om udfordringerne med
at rekruttere banevagter. Forskellige muligheder og ordninger
blev drøftet. Det er desværre en generel tendens blandt
foreninger i Danmark, at det bliver sværere at finde frivillige
hjælpere. Bo bad hele bestyrelsen om at tage ejerskab over
denne problematik og seriøst hjælpe med at finde en løsning,
da dette kan blive en trussel mod AAFF´s fremtidige eksistens.
I værste fald kan vi blive nødt til at hæve kontingentet til det
dobbelte for at finansiere betalt arbejdskraft til at drive
skydebaneanlægget eller vi kan blive tvunget til at skære ned
på åbningstider.

7. Gamle sponsorbeviser – Der er dukket nogle gamle
sponsorbeviser op. Efter noget research viser det sig at der i
2010 i forbindelse med opførsel af klubhuset blev udstedt et
ukendt antal sponsorbeviser a’ kr. 500. I sponsorbeviset
refereres der til en protokol hvor alle sponsorbeviserne skulle
være opført. Den nuværende bestyrelse har ikke modtaget en
sådan protokol, i forbindelse med overlevering fra tidligere
ledelse. Ved gennemgang af regnskaber, kan man se at der
tidligere har været noteret en gæld vedr. disse beviser, men på
et tidspunkt har man så bogført dem som indtægt. Bestyrelsen
besluttede at tilbagebetale sponsorbeviserne, i dette tilfælde 2
stk. a´kr. 500,8. Jagttegnslærers brug af vores faciliteter – Vi har pt. et
samarbejde med flg. jagttegnslærer: Preben, Steffen, Mads,
Mogens, Claus og Søren. Vi har fået henvendelse fra andre
jagttegnslærer, men har måtte sige pænt nej tak pga af
kapacitetsmangel. Bo indkalder jagttegnslærerne til møde i
december 2019. Til opbevaring af deres dyr og fugle til
afstandsbedømmelse, kan vi tilbyde OL Graven.
9. Talentcenter – Bo orienterede om status vedr. oprettelse af
talentcentre. Der er lavet aftale med DSKYU om at vi opretter 2
talentcentre i Aalborg et for skeet og et for OL trap. Der skrives
pt. på en strategiaftale, som forventes færdig i løbet af
december 2018. Aftalen vil blive fremsendt til bestyrelsen for
endelig godkendelse.
10. Konkurrenceskydninger i 2019 – Flg. konkurrencer er planlagt
for 2019:
02.06.2019 - OL Trap 75 duer
23.06.2019 – NT GP 150 duer
05.07.2019-07.07.2019 – DM i OL Trap og DM i NT, individuel
08.08.2019-10.08.2019 – Landskamp i NT
Derudover forventer vi at afholde et stævne i skeet.
11. Juleskydning – Vi afholder altid den årlige juleskydning sidste
lørdag inden jul undtagen hvis den falder på den 23.12, så
afholdes skydningen lørdag den 16.12. I år afholdes

juleskydningen den 22.12.2018. Skydningen vil igen i år blive
afholdt som en holdskydning hvor der trækkes lod om hvilket
hold man skyder for. Der kommer indkaldelse ud i uge 48. Bo
sørger for dette.
12.Valg til bestyrelsen 2019 – Af fremmødte er Mads, Lars og
Jens på valg til bestyrelsen på næste generalforsamling. Alle
er parate til genvalg.

13.Eventuelt
a. Jagtforening – Arbejdet med oprettelse af en jagtforening
er næsten færdigt, vi afholder stiftende generalforsamling
i december 2019. I vedtægterne fremgår det at 2 ud af 3
bestyrelsesmedlemmer skal være fra bestyrelsen i AAFF.
Der var enighed om at AAFF betaler kontingent til
jagtforeningen for de to bestyrelsesmedlemmer.
b. SparNord Fonden – Har bevilliget kr. 30.000 som tilskud
til oprettelse af lysbaner. Der skal findes et tidspunkt hvor
SparNord Fonden overrækker beløbet og i den forbindelse
skal vi have indbudt presse m.m. Bo har ansvaret for
dette.
c. Generalforsamling 2019 - Tidspunkt for afholdelse af
generalforsamling bliver den 26. februar 2019. – Bo
sørger for indkaldelse.
d. Køb af hjertestarter mod kontingentforhøjelse – Dette
blev diskuteret igen. Vi har nu fået afslag fra Trygfonden
4 gange. Der vil komme forslag til generalforsamlingen
om at vi skal hæve kontingentet til kr. 450 i 2020. Dette
skal øremærkes til køb af en hjertestarter. Prisen inkl.
skab, strøm. m.m er ca. Kr. 20-25.000.
e. Skydeleder – Det er nu lovmæssigt vedtaget at der skal
være en uddannet skydeleder på anlægget i åbningstiden
fra 1. juni 2019. Online uddannelse bliver udbudt først i
2019. Det er bestyrelsens ønske at alle banevagter,
instruktører samt bestyrelsen tager denne uddannelse.

f. Evaluering af åbningstiderne – De ny åbningstider som
blev indført, i 2018 blev evalueret. Der var enighed om at
holde åbent fra 15 til 16 ikke havde haft nogen effekt og
var ikke blevet brugt særlig meget. Flg. åbningstider blev
besluttet for 2019:
Måned:
Januar-Marts
April
Maj-August
September
Oktober-Dec.

Tirsdag
Lukket
17:00-20:00
17:00-21:00
17:00-20:00
Lukket

Lørdag
10:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00
09:00-15:00
10:00-15:00

g. Åbent mellem jul og nytår – Jesper foreslog at vi skulle
holde åbent den 29. december 2018. Der var enighed
hvis nogle havde lyst til at åbne bane var det ok, men at
der ikke må bruges lønnet personale. Dvs. at hvis
cafeteriet skal være åben må passes af frivillige.
MØDET HÆVET

