
AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING 

 

BESTYRELSESMØDE DEN 6. MARTS 2018 – KL. 17:00 

REFERAT 

1. Velkomst – Bo bød velkommen og indledte med at byde de nye 

bestyrelsesmedlemmer Lotte og Jesper særligt velkommen. 

Herefter konstaterede han at alle i bestyrelsen var mødt op: 

Mads, Erik, Frans, Jan, Lars, Jens, Lotte, Jesper og Bo. 

 

2. Valg af referent – Bo blev valgt. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Referatet 
blev godkendt.  

 

4. Referat fra den ordinære generalforsamling 20.03.2018 – 

Referatet var blevet fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmerne 
i henhold til vedtægterne. Der var ikke kommentarer. Referatet 
er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside og arkiveret 

i klubmodul. 
 

5. Konstituering af bestyrelsen – Mads blev genvalgt som 
næstformand og Erik blev genvalgt som kasserer. 

 

6. Udfyldelse af SKV1 ansøgning – Bestyrelsen udfyldte SKV1 
ansøgningen og Bo fremsender den til godkendelse hos politiet. 
 

7.  Bemanding af diverse udvalg herunder ungdomsudvalg. 
 

Flg. fra bestyrelsen blev udvalgsansvarlig. 

 

Bane- og facilitetsudvalg – Jens/Jesper 
Nybygningsudvalg - Frans 

Banevagt og Instruktørudvalg - Lotte 
Miljøudvalg - Frans 
Ordensudvalg - Erik 



Sportsskytteudvalg - Bo 
Ungdomsudvalg - Jens 
Køkken og Festudvalg – Jan/Mads 
Affaldsudvalg – Jan 

Sponsorudvalg - Vakant 
 

8. Retningslinjer for ibrugtagelse af de nye baner samt 
sikkerhedshegn på skeetbanen. – Skeetbanen og Bane 1, 2 og 
3 må ikke benyttes samtidigt før der er opført sikkerhedshegn 

på skeetvolden. Der blev besluttet at arbejde videre med 
tilbuddet fra Enemærke & P. Frans er projektansvarlig. Vi 
venter i øjeblikket på en tegning fra Enemærke så Frans kan 

søge byggetilladelse. Mads rykker for tegningerne. Frans 

kontakter Enemærke ved Nicolai Glyø for at få justeret 

tilbuddet som fremsendes til endelig godkendelse. Her 
indhentes ligeledes tilbud på tagrender til bane 1 og 2. Der 
bliver afholdt stævne på banen den 25. marts 2018. Projektet 
må ikke være under opførelse på denne dato, da vi ikke ønsker 
at afholde stævne på en byggeplads. 

 
 

9. Sikkerhedsnet ved spidsduerne og skeetbanen. – Opsættelse af 
net var planlagt til den 3. marts men blev aflyst pga. vejret. Ny 
dato blev aftalt til den 18. marts 2018. Jens er tovholder på 

dette projekt og sørger for at bestille lift m.m. 
 

10. Åbningstider – Bo fremlagde forslag om nye åbningstider som 
følger: 
 

Måneder Tirsdage Lørdage 

Januar - Marts Lukket 10:00-15:00 

April 17:00-20:00 09:00-16:00 

Maj - August 17:00-21:00 09:00-16:00 

September 17:00-20:00 09:00-16:00 

Oktober - December Lukket 10:00-15:00 

Fra januar til og med marts om lørdagen har 

jagttegnsaspiranter fortrinsret på jagtbanen fra kl. 10:00 til 

11:00 

Forslaget blev godkendt. Bo videreformidler dette 



11. Tidspunkt for klubmesterskaber/sommerfest – Der blev 

besluttet at disse afholdes den 25. august 2018. Her må vi 

have festudvalget ved Jan og Mads på banen til planlægning af 

sommerfesten. Sportsskytteudvalget arrangerer 

klubmesterskaberne. 

 
12. Tidspunkt for juleafslutning – Juleafslutning afholdes altid den 

sidste lørdag inden jul undtagen når den falder på den 23. 

december. I 2018 afholdes juleskydningen den 22. december 

2018. 

Eventuelt: 

a. Der var kommet forslag om at suppleanter skal have møderet 

på bestyrelsesmøderne. Der blev besluttet at suppleanter 

fortsat ikke har ret til at deltage på bestyrelsesmøderne, dette 

grundet det store antal bestyrelsesmedlemmer. Der frygtes at 

møderne vil blive for tidskrævende og beslutningsprocessen 

for langsom.  Der vil være mulighed for at invitere suppleanter 

til bestyrelsesmøder hvis emnet har specielt interesse for 

suppleanten. Suppleanter vil fortsat få tilsendt referater fra 

møderne. Der var enighed om at vi skulle sørge for at 

suppleanterne bliver involveret i udvalgene. 

 

b. Jan informerede om nye regler for affaldsafhentning hos 

foreninger. Pap og patroner vil ikke blive afhentet i fremtiden. 

Det aftaltes at Jan undersøger sine kontakter for at få hentet 

pap og patroner af andre. Jan undersøger ligeledes om der er 

nogle der kan bruge vores paller. Hvis vi kan få penge for dem 

sælger han dem til højest bydende. 

 

c. Jesper tilbød at lave bænkene færdige, hvilket blev aftalt. 

 

d. Mads fremlagde tilbud på inventar til depotbygningen på ca. 

kr. 10.800. det blev godkendt. 

 



e. Pia skal opdatere procedurer i kantinen vedr. det nye 

betalingsanlæg, herunder omregningsfaktor med salg af duer 

m.m. – Bo tager kontakt. 

 

f.  Erik undersøger muligheden for at om at programmere 

kasseapparatet til brug til salg af duer. 

 

MØDET HÆVET 


