AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING
BESTYRELSESMØDE DEN 23. FEBRUAR 2020 – KL. 17:30
REFERAT
1. Velkomst – Bo bød velkommen og konstaterede at flg. fra
bestyrelsen var mødt op: Erik, Frans, Lars, Jesper, Sikem, Per,
Jan og Bo. Der var afbud fra Mads pga. sygdom.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Referatet
blev godkendt.
Der var flg. kommentarer til referatet:
5. Indretning af værksted. Sikem og Mads har ansvaret for
dette, indretning skal være færdig senest 1. maj 2020.
7. Sokkel Søren har ikke færdiggjort platformen til
lerdueskaller, og heller ikke opstartet aku-dræn m.m. Mads
taler med ham.
10. Frans har skaffet matrikel kort over banen samt de
omkringliggende arealer. Hvis det skulle lykkedes at
erhverve de ønskede arealer, var der enighed om at der
skulle anlægges en skeetbane og en jagtbane.
11. Der var enighed om at lave bane 2 til en sportingbane.
Dette projekt vil blive prioriteret i 2020.
12. Vores nye emblemer vil blive overrakt på G.
Forsamlingen.
13. Indvielse af talentcenter forventes at finde sted i marts
2020.
16. Skeetgruppen er ikke kommet tilbage med
tilbud/budget på anskaffelse af Multipull samt anlæggelse
af gummifliser. Dette projekt må vente indtil videre.

19b. Jan har fået tilbud på kr. 500 til vinduespudsning. Jan
vil ligeledes få tilbud på fjernelse af alger på klubhuset. Der
tages endelig stilling til begge dele når tilbud forelægger.
3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2019 –
Årsregnskab blev godkendt og underskrevet.
4. Gennemgang og godkendelse af bestyrelsens beretning –
Forslag til beretningen blev godkendt.
5. Gennemgang og godkendelse af budget for 2020 – Budgettet
blev godkendt.
6. Indkomne forslag til generalforsamlingen – Formanden
orienterede bestyrelsen om indkomne forslag til
generalforsamlingen den 25.02.2020. Der er to forslag som
begge er modtaget ret tidsmæssigt. Forslag 1 vedrører
indkørselslen til anlægget. Forslag 2 vedrører riffelrøret. Begge
forslag vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
7. Status for eventuelle igangværende projekter. – Se under
punkt 2.
8. Eventuelt.
a. Lars og Sikem samler bænke. Der blev aftalt at dette
skulle være færdig senest 1. april 2020.
b. Bo fremlagde forslag om kontingent forhøjelse fra 2021
som følger: Senior kr. 495, Junior og Jagttegnselever kr.
295. Pris for gæstekort pr. gang: Kr. 50. Det blev
besluttet at fremlægge dette forslag på G.F.
c. Bo orienterede om at vi har fået forlænget vores
blytilladelse på OT- og Skeetbanen til 31. januar 2023
d. Kalenderen for jagttegnslærernes brug af banen er nu på
plads for 2020. Se kalender.
e. Der er foreløbig aftalt 8 datoer til jagtprøver: April: 21 –
24 og 28. Maj: 1 – 12 og den 15. Juni: 4 og 16.

f. DGI/DIF puljen åbner igen 1. marts for ansøgning om
tilskud. Vi søger om tilskud til lysbaner og hvis vi får
afslag søges om tilskud til Multipull og gummiflliser på
skeetbanen.

MØDET HÆVET

