
 
 

AALBORG 
FLUGTSKYDNINGSFORENING 

BESTYRELSESMØDE DEN 8. APRIL 2021 – 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. Generalforsamling - COVID 19 – Myndighederne gør det stadig ikke muligt at 
holde generalforsamling på normal vis. Bestyrelsen er enige om at afvente 
situationen og indkalde til generalforsamling når dette kan gøres på en lovlig og 
forsvarlig måde. Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil 
generalforsamlingen. 

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

5. Igangværende projekter: 

a. Status skeetbanen – herunder også læskærme/-huse – Entrepenøren er færdig 
med sit arbejde i forbindelse med renovering af skeetbanen. Budgettet og 
tidsplanen er overskredet og banen er ikke færdig endnu. Der mangler stadig flg.: 
Installering af Multipull herunder trækning af kabler, mikrofonrør/-stativer, gulv i 
henholdsvis lille og stort tårn. Læskærm/-hus. Planering og græssåning. Dette er 
opgaver, som skeetgruppen i forbindelse med bevillingen til projektet, har tilbudt at 
lave som deres del af projektet.  Det blev aftalt at Dan laver en tidsplan samt 
budget for færdiggørelse af skeetbanen. Denne skal være færdig og afleveret til 
formanden senest den 24.04.2021.  

Budgetoverskridelsen af dette projekt er ikke tilfredsstillende og må ikke ske igen. 
Det blev præciseret at ved fremtidige projekter, skal der foreligge et specificeret 
tilbud som er godkendt af bestyrelsen og det skal fremgå af aftalen med 
leverandøren at vi ikke accepterer regninger for ekstra arbejde uden at de på 
forhånd er aftalt og godkendt. 

b. Skifte fra Klubmodul til Zakobo: Skiftet mellem de to programmer 
trækker ud pga. manglende kontingentbetalinger fra medlemmer med 
lerduekort og nøgle til riffelrøret. Vi forventer at få flytte data i løbet af 
april og at siden er færdig senest udgangen af maj. Det er Erik, Michael og 
Bo som er ansvarlig for dette projekt.  

c. Græsslåning (Robotplæneklipper) – Jan fremlagde forskellige tilbud, men 
afventer stadig tilbud fra enkelte leverandører. Jan arbejder videre med 



projektet, men der er enighed om at det tidligst bliver i 2022 at det kan blive 
aktuelt at gå ind i robotalderen. Lars fortsætter med at slå græs. 

d. Pumper - GSM alarm – Der var på tidligere møde aftalt at der skulle laves ny 
brønd ved NT2 banen og der skulle indkøbes 2 nye GSM alarmen. Dette var ikke 
sket som aftalt. Ved evaluering af projektet blev det besluttet at droppe den nye 
brønd men fortsat indkøbe 2 stk. alarmer til en pris af ca. Kr. 2700+ moms pr. 
stk. 
Det blev aftalt at Dan undersøger om alarmerne kan fås som wifi og hvad de 
koster, inden vi beslutter os for hvad vi køber. Alarmerne skal placeres ved OL 
Graven og Midterhuset på jagtbanen. Dan kommer tilbage senest den 
24.04.2021. 

e. Beplantning – Det blev aftalt at Frans indkøber planter m.m. til et beløb af 
maks. kr. 5000. (Dette aftalt mellem Frans og Bo efterfølgende, er der nogen 
som har indvendinger, skal de meddeles til Bo senest den 13. april 2021) 

6. Nye projekter:  

a. Nyt sikkerhedshegn – Bo fremlagde budget på oprettelse af nyt sikkerhedshegn 
ved jagt- og skeetbanen, samt fremviste prøvefag som er lavet bag NT2 banen. 
Projektet er baseret på frivillig arbejdskraft og der forventes et materialeforbrug 
på ca. Kr. 10.000+moms – tilbud blev fremlagt. Det blev besluttet at gå i gang 
med dette projekt og at hegnet laves i højden 90 cm. Georg er projektleder, Mads 
og Bo er bestyrelsens repræsentanter. 

b. Nyt DueMatic lerduekortprogram – Bo fremlagde forslag om at investere i 
DueMatics lerduekortprogram. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
Erik, Mads, Sikem og Bo. Formålet er at komme med endelig forslag til 
bestyrelsens godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 

c. Opsættelse af lerduefang (net) ved bagduerne – Bo kontakter lodsejer og 
aftaler nærmere. Dette skal gøres inden udgangen af april. 

d. Læskærme på verandaen – Vi får for lidt glæde af verandaen mod nord, da 
den pga. placeringen kommer til at fungere som en vindtunnel. Der er derfor 
stillet forslag om at der opsættes læskærme. Dan ligger inde med nogle 
panserglasplader som foreningen må få, hvis vi selv afhenter dem. De kan 
eventuelt bruges som læskærme. Dan fremsender til formanden fotos samt mål 
på pladerne, hurtigst muligt. 

7. Klage og chikane fra naboer – Vi har i den senere tid oplevet klager og chikane fra 
naboer som er utilfredse med støjen fra skydebanen. Det blev aftalt at Bo tager 
kontakt til Carsten Vognmand, som er formand for Hvorupgaard Borgerforening, for at 
høre om hvad vi kan gøre for, at borgerne er bedre oplyst om hvornår vi må skyde på 
anlægget. I skrivende stund er vi blevet meldt ind i borgerforeningen og får mulighed 
for at oplyse på deres hjemmeside når vi har aktiviteter m.m. 

7. Eventuelt 

a. Politigodkendelse – Banen blev den 30. marts 2021 inspiceret af politiet. 
Baneanlægget blev godkendt frem til den 1. april 2023. Den nye politiinstruks er 



ophængt på væggen i klubhuset. 

b. 3. Limfjordsforbindelse – Der er kommet nye optegnelser af den 3. 
Limfjordsforbindelse i forbindelse med den netop afsluttede VVM-undersøgelse og 
regeringen er gået i endelige forhandlinger om dette projekt. Det kan ikke 
udelukkes, at hvis dette projekt bliver vedtaget, kan det give os udfordringer i 
fremtiden, især på bane 1-2 og 3. Bestyrelsen er i dialog med kommunen, men 
de kan ikke gøre noget, før at det bliver besluttet at opføre projektet.  

c. Ansøgning af fonde – Det blev aftalt at ansøge DIF/DGI Foreningenspuljen om 
økonomisk støtte til opgradering af vores våbenrum. Bo laver ansøgning og Sikem 
er teknisk konsulent på projektet. 

d. Konkurrencer 2021 – Der er indtil videre aftalt flg. konkurrencer på 
anlægget i 2021: 3.-4. april Skeet stævne, 8.-9. maj Nordisk Trap, 30. maj 
Vendelbo Cup i jagtskydning, 28.-29. august Nordisk Trap. 18. december 
Juleskydning. Tidspunkt for Klubmesterskaberne vil blive fastlagt snarest, vi 
afventer myndighederne og en forhåbentlig udvidelse af 
forsamlingsforbuddet.   

e. Maling af loftbeklædning på verandaen - Lars indhenter tilbud på dette senest 
den 24. april 2021 

f. Bekæmpelse af brombærbuske på skeetbanen – Det blev besluttet at igangsætte 
bekæmpelse af brombærbuske på skeetbanen. 

Formanden takkede for god ro og orden. 

Mødet hævet 


