AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING
BESTYRELSESMØDE DEN 10. AUGUST 2020 – KL. 17:00
REFERAT
1. Velkomst – Bo bød velkommen, konstaterede at bestyrelsen var mødt fuldtallig og
takkede bestyrelsen for at møde op med så kort varsel. Bo blev valgt som referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Referatet blev godkendt.
3. Status økonomi herunder Corona konsekvenser m.m. – Nøgletal, likviditetsoversigt
samt balance pr. 31.07.2020 blev fremvist. Tallene ser efter omstændighederne
acceptable ud. Foreningen har fået tildelt ca. kr. 50.000 fra DIF´s Cornona Fond til
dækning af mistede indtægter i forbindelse med lukning grundet Corona.
4. Opfriskning af ansvarsområder, herunder gennemgang af referat fra
bestyrelsesseminaret. – Formanden opfordrer bestyrelsen til at læse dette igen, da
det er et fornuftigt arbejdspapir med bl.a. den aftalte arbejdsgang i bestyrelsen.
Vores nødberedskab for pumper blev ændret til at Dan får ansvaret for dette.
5. Status igangværende projekter:
Lysbane – Installationer, master osv. er rejst, der mangler kun justering
af lamper samt beskyttelse af lys ved spidsduerne. Dette vil blive gjort i
september når der er blevet mørkere om aftenen. Bo indsender regnskab
og beretning til DIF/DGI foreningspuljen
Regnvandssikring – Søren er endnu ikke færdig, der er rejst tvivl om den
planlagte ”elefantrist” kan holde til 40 tons lastbiler. Dan kontakter sin
kloakmester for at høre om muligheder.
Skeetbane – Der planlægges en renovering af skeetbanen. Arealet skal
nivelleres, der skal laves nye standpladser med gummifliser og der er et
ønske om at få installeret systemet ”Multipull”. Bo har send ansøgning om
midler til SparNord Fonden. Vi afventer nu dette.
Indkørsel til anlægget – Frans har rykket Aalborg Kommune endnu en
gang om en afklaring.
Læhus til Skeetbanen - Dan laver skitse med placering samt budget.
6. Nyt fra fra udvalg:
Banevagtudvalg – Sikem gav en orientering. Banevagtudvalget har holdt
møde med banevagterne, hvor deres arbejdsopgaver blev gennemgået.
Der er 2 nye banevagter på vej ind på holdet. Udvalget planlægger i
øjeblikket et socialt arrangement for banevagterne.

Sportskytteudvalget – Talentcenteret er i gang. Vi har to gange med stor
succes haft besøg af landstræneren Tore Brovold. Der er også kommet
henvendelser fra eksterne skytter om at blive medlem af talentcenteret.
Flot arbejde og stor indsats af trænerne.
7. Tidspunkt for arbejdsdag med angivelse og prioritering af arbejdsopgaver – Det
blev aftalt at vi skulle holde en arbejdsdag inden den 1. oktober. Jan, Sikem og Mads
har ansvaret for at der bliver sendt indkaldelse samt for definering og prioritering af
arbejdsopgaver.
8. Kontanthåndtering SparNord – SparNord har udliciteret alt kontant håndtering. For
at kunne indlevere og købe kontanter skal man nu have et abonnement som årligt
koster ca. Kr. 1000. Der skal desuden betales afgift hver gang i ”køber” pengeruller.
Vi aftalte at acceptere dette.
9. Fleksjob i kantine – Vi har fået en forespørgsel om muligheden for at ansætte en
fleksjobber. Der blev aftalt at Erik og Bo tager sig af denne sag.
10. Indkomne forslag
a. Køb af nye våben – Der blev aftalt at købe to nye våben i samme klasse
som tidligere køb. Erik og Bo tager sig af dette.
b. Robotplæneklippere – Jan har været i kontakt med sælger af
robotplæneklippere. De har tilbudt at opstille GRATIS en
robotplæneklipper for at teste om den kan klare miljøet på en
flugtskydningsbane. Der var enighed om at tage imod tilbuddet og Jan går
videre med dette.
c. Ny Projektor – Det blev aftalt at købe en ny projektor – Sikem klarer
dette.
d. Stationær målepind på jagtbanen – Dette forslag blev drøftet og det
blev aftalt at vi skulle researche mere vedr. dette og om der vil opstå
nogle udfordringer i forbindelse med robotklipper m.m. – Sagen
genoptages på næste bestyrelsesmøde.
e. Nyt sikkerhedshegn på jagtbanen – Forskellige muligheder blev drøftet,
der blev ikke truffet nogen beslutning herom.
11. Eventuelt
a. Bo deltager i Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde i Idrættens
Hus i Brøndby den 15.08.2020
b. Bo kommer tilbage med tidspunkt for klubmesterskaberne hurtigst
muligt.
c. Træerne ved bagduer skal skæres ned – Jan tager sig af dette. Frans og
Mads taler med naboen inden Jan går i gang.
d. Værkstedet trænger til oprydning – Mads, Sikem, Lars og Bo tager sig
af dette. Mads finder tidspunkt.
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