
AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING 

BESTYRELSESMØDE DEN 11. MARTS 2019 – KL. 18:15 

REFERAT 

1. Velkomst – Bo bød velkommen og konstaterede at flg. fra 

bestyrelsen var mødt op: Mads, Erik, Frans, Lars, Jesper, 

Sikem, Per, Jan og Bo. 

 

2. Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer – Bo bød de nye 

bestyrelsesmedlemmer Per Jensen og Jan Andersen 

velkommen.   

 

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

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

 

5. Fremlæggelse af investeringsbudget – Bo fremlagde 

investeringsbudget som blev godkendt. Budget vedlagt. 
 

6. Status igangværende projekter: 
a. Overdækning af OL Trap-/Sportingbanen – Projektet er 

næsten færdigt, der mangler nedløbsrør og ekstra 

fundamentering i 2 hjørner. Forventes færdigt i løbet af 
marts 2019. Bo har ansvaret for dette. 

 
b. Sti langs jagtbanen - Frans kontakter entreprenøren for at 

aftale tidspunkt for start på projektet.  

 

c. Fasantårnet – Lars og Mads har ansvaret for dette 
projekt. Det blev aftalt at de kontakter Lars-Ole da han 
har kendskab til fejl og mangler. Planen er at dette 
projekt skal være færdigt senest udgangen af 2. kvartal. 

 

d. Skærm ved bane 1 – Frans fremlagde revideret tilbud fra 
entreprenør. Det blev besluttet at gå i gang med 



projektet. Frans sender bekræftelse til entreprenøren 
hurtigst muligt. Det blev besluttet at vi skal skrive i alle 
byggeaftaler at vi ikke accepterer ekstra omkostninger 
uden forudgående skriftlig aftale. Dette projekt har 1. 

prioritet af alle vores igangværende projekter, da vi 
ønsker dette færdigt så hurtigt som muligt 

 

e. Bagvæg bane 1 og 2 – Bo fremlagde småjusteringer til 
projektet, som var blevet besluttet på sidste 

bestyrelsesmøde. Frans sender bekræftelse til 
entreprenøren sammen med bekræftelse på skærmen 

 
f. Udskiftning af loftplader på bane 1 og 2 – Dette projekt 

blev ligeledes besluttet på sidste bestyrelsesmøde. Dette 

sættes i gang sammen med projekt skærm og bagvægge. 
Frans bekræfter dette overfor entreprenør.  

 
g. Nyt alarmsystem – Installering af det nye alarmsystem 

går i gang i løbet af marts og forventes færdigt senest 

medio april. Erik og Sikem er ansvarlig for dette projekt. 
 

h. Udskiftning af Kawasakien – Levering af Kawasakien er 
blevet forsinket. Jesper følger op på leveringstidspunkt 
hurtigst muligt.  

 

i. Hjertestarter – Hjertestarter vil blive bestilt i løbet af 
marts 2019. Bo har ansvaret for dette. 

 

j. Arbejdstøj til banevagter – Jesper fremlagde projekt med 

jakke og T-shirt. Der forventes at købe 25 sæt. Der 
forhandles pt. med eventuelle sponsorer. Se i øvrigt 
investeringsbudget. 

 

k. Indkørsel – Frans kontakter Carsten vedr. planering af 

indkørselsvej til skydebanen. 
 

l. Opsamling af lerdueskaller – Frans kontakter NCC vedr. 
opsamling af lerdueskaller, skal opsamles inden første 

skydestævne som holdes den 20. og 21. maj 2019.  



7. Nye projekter – Flg. forslag til nye projekter blev nævnt. Der 
var enighed om at igangværende projekter skal gøres færdige 
først. 
 

a. Den nye trappe på skeet banen skal males 
b. Kanten på OL Graven skal afkantes. 
c. Udhæng foran kastemaskinerne på OL banen skal 

forlænges. 
d. Tagpap – Jesper tager en snak med Anders vedr. diverse 

tagpaparbejde. 
e. Nyt sikkerhedshegn på jagtbanen. 

 

8. Bestyrelsesseminar, tidspunkt m.m. 
Der arbejdes i øjeblikket med at få dette projekt på plads. 

Bo kommer tilbage med forslag om tidspunkter. 
 

9. Skydelederuddannelse – Det lovmæssige krav om 
  skydelederuddannelse træder i kraft den 1. juli 2019.  

Vi ønsker at alle bestyrelsesmedlemmer, banevagter,      

trænere m.m. skal tage denne uddannelse on-line. 
Jesper og Sikem vil arrangere et møde med 
banevagterne hvor de kan få hjælp til at tage 
uddannelsen. 

 

a. Jagtforening – Referat fra den stiftende generalforsamling      
samt vedtægter vil blive sendt til Jægerforbundet i løbet 

af marts. 
 
10. Eventuelt 

 
a. Flemming Thøger Pedersens begravelse afholdes den 

26.03.2019. Per bestiller krans på vegne af foreningen. 
Æret være hans minde. 
 

b. Erik har egenhændigt plantet 150 sitagraner, flot arbejde. 
 

c. Vi har ansøgt DIF & DGI foreningspuljen om tilskud til 
oprettelse af lys på jagtbanen. 

 

 
Mødet hævet. 
Bo V. Larsen 


