
AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING 
BESTYRELSESMØDE DEN 5. NOVEMBER 2020 – KL. 17:30 

REFERAT 
1. Velkomst – Bo bød velkommen og konstaterede at bestyrelsen var mødt fuldtallig. 
Bo blev valgt som referent. 

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

3. COVID 19 – Bestyrelsen besluttede at fortsætte med at holde åbent tirsdag og 
lørdag. Sker der ændringer i myndighedernes anbefalinger, vil vi reagere herefter. 

4. Status Økonomi – Bo fremlagde nøgletal pr. 31.10.2020. Bestyrelsen konstaterede 
at økonomien, under hensynstagende til Covid 19 situationen, er tilfredsstillende. 

5. Igangværende projekter:  

a. Tirsdags skydning på lysbane evt. åbent hver tirsdag hele året. – Tirsdags skydning 
på lysbane har indtil videre været en stor succes. Det blev besluttet at holde åbent 
hver tirsdag hele året rundt. Der har været en klage fra en nabo. Bo tager sig af 
dette. 

b. Arbejdsdag afslutning: De ikke færdiggjorte opgaver fra arbejdsdagen skal 
færdiggøres inden jul. Mads og Sikem arrangerer arbejdsdag. 

c. Robotplæneklipper – Vi har den sidste måned testet en Stihl robotplæneklipper. 
Resultatet har ikke været helt tilfredsstillende. Der blev derfor besluttet at teste en 
Husqvarna til foråret.  Jan er projektansvarlig. 

d. Skifte fra Klubmodul til Zakobo - Det blev besluttet at skifte medlemsprogram fra 
Klubmodul til Zakobo. Erik, Michael Iversen og Bo tager sig af dette. 

6. Beslutning om opdatering af Skeetbanen: Det fremlagte projekt blev godkendt. 
Udover de kr. 25.000 som vi har fået af SparNord Fonden blev der bevilliget en 
ramme på max. Kr. 100.000. Dette skal bruges til køb og installering af Multi-Pull, nye 
gummifliser, nivellering af standpladser og areal mellem tårnene. Hævning af lille tårn 
m.m. Dan og Bo er projektansvarlige. Mads er teknisk konsulent. 

7. Nye projekter: 

a. Ny sportingbane – Der planlægges at ændre bane 2 til en sportingbane. Der er 
nedsat en gruppe som arbejder med at projektere dette projekt. Det fremlagte 
materiale var ikke fyldestgørende nok til at der kunne træffes nogen beslutning. 
Gruppen opfordres til at arbejde videre med projektet og fremlægge et mere 
gennemarbejdet oplæg med hensyn tagen til skudvinkler m.m. Mads er bestyrelsens 
repræsentant i denne gruppe. 



b. Lys på den resterende del af skydebane – Der var enighed om at dette ville være 
en rigtig god idé. Der vil ikke blive nedsat en arbejdsgruppe for dette endnu, da der er 
andre projekter som skal gøres færdig først. Dette vil blive taget op igen på et senere 
tidspunkt. 

c. Nye arealer – Der blev nedsat en gruppe med Frans, Mads og Bo til at arbejde 
videre med dette. Frans indkalder til møde snarest. 

8. Eventuelt 

a. Generalforsamling 2021 – GF planlægges afholdt den 23.02.2021, hvis 
myndighederne tillader dette. Der blev talt løst og fast om hvem der genopstiller m.m. 
Dette tages op igen på næste bestyrelsesmøde som afholdes inden 
generalforsamlingen. 

b. Tilbud på rengøring – Tilbud på rengøring og vinduespolering blev fremlagt. 
Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet. Rengøringsselskabet forventes at gå i 
gang snarest. 

c. Skydeskole – Der var fra et medlem indkommet en forespørgsel om mulighederne 
for at oprette en skydeskole i privat regi på vores anlæg. Dette er desværre ikke 
muligt, da der ikke må drives privatforretning fra et foreningsanlæg. 

d. Status trailer – Der har været lidt komplikationer med køber vedr. salg af den 
gamle trailer. Jan tager sig af dette. 

e. Implementering af kontingent ændring og gebyr for gæstekort fra 2021. – På 
generalforsamlingen i februar 2020 blev flg. nye takster for kontingent besluttet: 
Senior: kr. 495,00, Junior og Jagttegnselever: kr. 295. Der blev desuden besluttet at 
indføre en afgift på kr. 50,00 pr. gæstekort pr. dag. Bo og Michael Iversen tager sig af 
dette. 

f. Instruktørkursus den 5./6.12-2020 – I skrivende stund forventes dette kursus 
afholdt. 

g. Affald – Der har været forvirring omkring afregninger for tømning af vores 
containere. Erik har været i kontakt med vognmanden og følger op på dette. Det blev 
foreslået at flytte de mindre affaldscontainere til den nye containerplads. Mads søger 
ekspertbistand hos Botten vedrørende dette. 

h. Pumpe – Dan fremlagde priser for ny brønd samt for installering af pumpealarm via 
mobilnettet. Det blev besluttet lave en ny brønd ved NT2 banen (bane 12) pris ca. Kr. 
15.000 +moms, det blev ligeledes besluttet at købe 2 stk. GSM alarmmoduler til 
montering på pumpen ved OL Graven samt anden af arbejdsgruppen udvalgt pumpe. 
Pris ca. Kr. 2.700 +moms pr. stk. Dan og Mads har ansvaret for dette projekt, som 
skal være færdigt hurtigst muligt og senest til jul. 

i. Printer riffelrøret – Det blev aftalt at printeren i riffelrøret fjernes. Der opfordres til 
at man tager et foto af skærmen. Mads sørger for dette. 

j. Gummimåtter fra riffelrøret – Lars, Jan og Mads sørger for at de bliver kørt på 
genbrugspladsen samt får foretaget rengøring af riffelrøret i begge ender. Skal være 
gjort inden jul. 



k. Ny beplantning - Frans foreslog at vi foretager beplantning af sikkerhedsområdet på 
vores nordlige arealer. God idé, Frans kommer med oplæg og budget. 

 

MØDET HÆVET 


