
 
 

AALBORG 
FLUGTSKYDNINGSFORENING 

BESTYRELSESMØDE DEN 16. FEBRUAR 2022 – KL.17:30 

REFERAT 

1. Velkomst – Bo bød velkommen. Der var afbud fra Dan, den resterende del af 
bestyrelsen var mødt op. Bo blev valgt som referent. 

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

3. Status økonomi – Bo fremlagde nøgletal for henholdsvis 2021 samt til og med 
31. januar 2022. Se bilag. 

4. Status for igangværende projekter 

a. Net ved bagduerne – Frans er tovholder på dette projekt. Han har indkøbt 7 
stålmaster. Dan har meldt pas vedr. beregning af fundamenter. Michael tager 
kontakt til Rene og spøger om han kan lave en sådan beregning og melder 
tilbage til Frans.  

b. Betalingskort til riffelrøret – Søren Duematic monterer kortlæser i riffelrøret 
den 1. marts 2022. Sikem og Michael er ansvarlig for implementering og 
sørger for at medlemmerne bliver informeret om at betaling i fremtiden bliver 
via lerduekortet. Der skal laves procedure for at få flyttet lerduer fra nøgle 
over på lerduekort. 

c. Ny A maskine til sportingbanen – Den nye kastemaskine kunne desværre 
ikke være i den nuværende kasse. Der skal laves et nyt opsæt. Georg tilbød 
sig som tovholder på dette projekt. Jan, Sikem og Anders Korsholm er 
hjælpere. Gruppen udarbejder forslag og budget til godkendelse af den nye 
bestyrelse. 

d. Boksrummet – Døren er færdigmonteret og venter på politigodkendelse. 
Politiet kommer tilbage primo uge 8 vedr. tidspunkt for godkendelse.  

e. Patroner fra Sverige – De indkøbte patroner fra Sverige vil blive leveret så 
snart boksrummet er godkendt. Bo gør dette projekt færdigt. 

f. Beplantning – Læbæltet ved bagduerne skal genplantes med poppel. Frans er 
tovholder på dette projekt. Søren har lovet at flytte de fældede træer. 

g. Rækværk Skeetbanen – Georg har malet planker og er i gang med at lave 
stolper. Michael undersøger om der er krav til afstand mellem hegn og 
standpladser. 

 

 

 



5. Sportsskydning: 

a. Status talentcenter – Bo gav en status for talentcenteret. Træningen er i fuld 
gang. Der er pt. 5 AAFF skytter og 2 eksterne. 

b. Talentudvikling andre discipliner – Bo fremlagde sine planer om at opstarte 
talentudvikling i NT, Jagt og Sporting. 

Det blev besluttet at Bo fortsætter som sportschef og ansvarlig for 
talentudviklingen. Bo afholder i marts møde med den nye ledelse vedr. 
råderum m.m. 

c. Stævner 2022 – Der afholdes flg. stævner i 2022: 16/4 og 17/4 Skeet, 17/4 
NT, 28/8 Vendelbo Cup og 17/12 Juleskydning. Der er endnu ikke aftalt 
tidspunkt for klubmesterskaber.  

d. Tilskud til Talentcenter, sportskytter m.m – Det blev aftalt at fortsætte med 
at støtte talentcenter og sportskytter. Se vedlagte bilag. 
 

6. Generalforsamling den 24.02.2022 

a. Godkendelse af årsregnskab 2021 – Regnskabet blev godkendt. 

b. Godkendelse af budget 2022 – Budgettet blev godkendt.  

c. Bestyrelsens beretning – Bo fremsender udkast til bestyrelsens beretning 
primo uge 8.  

d. Hvem fra bestyrelsen er på genvalg – Dan modtager genvalg. Erik og Frans 
modtager genvalg for 1 år. Bo modtager ikke genvalg. Bestyrelsen besluttede 
at anbefaler Lotte som ny formand. 

 

7. Eventuelt 
 
 a. Det blev besluttet at købe en ny bærbar PC til Erik. Data og IT ansvarlig   
  Michael Iversen tager sig af indkøb. 
 
b. Det blev besluttet at købe 2 wifi antenner med det formål at teste  
    muligheden for wifi dækning på baneanlægget. Sikem og Michael tager sig 
 af dette. 
 

 
 
Mødet hævet. 
 


