
 
 

AALBORG 
FLUGTSKYDNINGSFORENING 

BESTYRELSESMØDE DEN 23. JUNI 2021 – KL. 17:30 

REFERAT 

1. Velkomst – Bo bød velkommen og orienterede om at der var afbud fra Lars. 
Resten af bestyrelsen var til stede.    Bo blev valgt som referent.  

2. Godkendelse af referat – Referatet blev godkendt. 

3. Status Økonomi – Bo fremlagde likviditetsoversigt. Bestyrelsen konstaterede     at 
økonomien er tilfredsstillende. 

4. Generalforsamling – Der er indkaldt til generalforsamling den 26. august 
2021. Per, Jan, Mads og Lars er på valg. Per og Jan ønsker genvalg. Mads og 
Lars genopstiller ikke. Formanden er på valg til februar 2022 og han 
genopstiller ikke.  

5. Igangværende projekter: 

a. Status skeetbanen – Dan gav en orientering om status for skeetbanen. Der er 
bestilt galvaniserede rør til mikrofoner, pris: kr. 1300,- pr stk. plus moms. Dan 
forventer at skeetbanen er færdig senest udgangen af august 2021. 

b. Skifte fra Klubmodul til Zakobo: Skiftet til Zakobo er blevet annulleret, 
da Zakobo ikke kunne overfører vores medlemsdatabase til det nye 
system, som de havde lovet.  

c. Græsslåning (Robotplæneklipper) – Jan fremlagde 3 tilbud på udskiftning af 
plæneklipper samt køb af plæneklipperrobotter. Tilbuddet til Kr. 104.390 blev 
valgt. Jan har fået grønt lyst til at forhandle inden for disse rammer. Der 
forsøges selvfølgelig at forhandle prisen og få leveret et bredere skær til den nye 
plæneklipper. Før endelig afgivelse af ordre, sørger Mads for at de er forsvarlig 
forsikret. 

d. Pumper - GSM alarm – Det blev aftalt at Mads køber 2. stk. GSM alarmer til 
kr. 3500,- pr. stk. Alarmerne skal placeres ved OL Graven og i Midterhuset på 
jagtbanen. Mads får det gjort inden generalforsamlingen. 

e. Sikkerhedshegn jagt- og skeetbane – Georg er færdig på jagtbanen, det ser 
rigtig flot ud. Georg er blevet arbejdsramt, men forventer at gøre hegnet færdigt 
i løbet af efteråret – Flot arbejde. 

f. Opsættelse af lerduefang (net) ved bagduerne. – Der blev nedsat en gruppe 
bestående af Frans og Per. Frans tager kontakt til nabo for at diskutere 
forskellige muligheder. 



g. Ansøgning DIF/DGI Fond boksrum – Bo har lavet ansøgning til DIF/DGI 
Fonden vedr. tilskud til opgradering af boksrummet. Døren skal udskiftes og der 
skal monteres bevægelsesfølere m.m. Politiet kommer den 30/6-2021 kl. 12:00 
for at inspicere rummet og fortælle os hvad der skal til for at få godkendt en 
opgradering så vi kan opbevare flere våben end på nuværende tidspunkt. 

6. Nye projekter:  

a. Nyt DueMatic lerduekort program – Bo fremlagde tilbud fra DueMatic på køb af 
et program til at holde bedre styr på medlemskort m.m. Det betyder at der skal 
installeres kortlæsere i kiosken og i riffelrøret. Prisen er kr. 20.400 plus moms. 
Det blev besluttet at købe dette. Implementering vil ske i løbet af efteråret, 
således, at det er fuld funktionsdygtigt ved årsskiftet. Bo er ansvarlig for dette 
projekt. 

b. Læskærme på verandaen – Det blev besluttet at droppe projektet med 
glasvægge.  

c. Male klubhuset – Lars har fået tilbud på maling af klubhuset, dette var meget 
dyrt og blev afvist. Det blev aftalt at Per indhenter nye tilbud på maling af loftet 
på verandaen.  

7. Eventuelt –  

a. DGI-medlemskab – Vi har fået et gratis prøvemedlemskab af DGI Nordjylland. 
Ved medlemskab i DGI er vi automatisk medlem af Skydebaneforeningen 
Danmark.  DGI har allerede været os behjælpelig med kontakt til myndighederne 
vedr. vores riffelrør samt kontakt til Vejdirektoratet vedr. den 3. 
Limfjordsforbindelse. Et medlemskab koster årligt ca. Kr. 7.000. Det blev 
besluttet at vi fortsætter med at være medlem af DGI. 

b. Samling af bænke – Det blev aftalt at samle bænke lørdag den 26.06.2021. 
Sikem og Mads sørger for at der er det rette værktøj er til stede.   

c. Tidspunkt for klubmesterskaber – Sikem og Jan er ansvarlig for 
klubmesterskaberne og bestemmer hvornår det skal afholdes.  

d. Regler for bekæmpelse af ukrudt – Formanden præciserede at der ikke må 
benyttes pesticider eller sprøjtegift af nogen art på vores arealer.  

e. Den 3. Limfjordsforbindelse – Bo orienterede bestyrelsen om at der har været 
kontakt til DGI, Vejdirektoratet og Aalborg Kommune vedr. konsekvenserne for 
vores skydebanen hvis dette projekt godkendes.  

f. Atletkonto – Dan orienterede om at DSKYU opfordre vores skytter til at få 
oprettet en atletkonto hos deres forening. Dan fremskaffer mere materiale herom 
så bestyrelsen kan vurdere dette tiltag. 

 

Mødet hævet 


