
AALBORG 
FLUGTSKYDNINGSFORENING 

BESTYRELSESMØDE DEN 8. DECEMBER 2021 KL.17:30 

REFERAT 

1. Velkomst – Bo bød velkommen. Hele bestyrelsen var mødt op. Bo blev valgt
som referent.

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

3. Status økonomi – Bo fremlagde nøgletal samt likviditetsoversigt.

4. Igangværende projekter

a. Opgradering af boksrum – Erik har afgivet ordre på ny boksdør samt
bevægelsesfølere så vi kan overholde politiets krav. Døren forventes
monteret ultimo december/ primo januar 2022. Politiet er informeret om
vores tidshorisont.

b. Skeetbanen, Multipull – Skeetbanen med akustisk udkald fungerer
tilfredsstillende. Der skal fortsat finindstilling til og vi tester systemet løbende
for at lære de nye muligheder dette system tilbyder. Dommerpulten er defekt
og er sendt retur til Italien, dette er en garanti sag.

c. Opsættelse af lerduefang ved bagduerne – Det er endnu ikke lykkedes os at
finde telefonpæle i længden 10-12 m. Hvis det ikke er lykkedes inden næste
bestyrelsesmøde som afholdes i februar 2022, vil der blive udarbejdet en
plan b, hvor der bruges stålmaster i stedet. Dan vil undersøge med sine
ingeniører hvor meget beton der skal til for at lave fundament til stålmaster.

d. Status pumper – GSM alarm – Alarmerne er monteret og fungere fint. Der
skal laves en tilkalds liste. Flg. skal stå på listen: Allan, Georg og Per. Mads
er orienteret om dette.

e. Nyt DueMatic lerduekort program – Bo orienterede om systemets
fortræffeligheder og planen for implementering. Michael og Sikem deltager
sammen med Bo. Der forventes at implementering vi ske i uge 1 inden
standerhejsningen.

f. Riffelrøret – Krav til skydeleder udenfor åbningstid. – Forskellige muligheder
blev drøftet. Lotte undersøger det lovmæssige krav til skydeleren. Lotte
udarbejder opslag til riffelrøret hvor reglerne for skydeleder bliver defineret.

g. Varmepumpe – Der er indkøbt varmepumpe til værkstedet for at undgå
frostskader. Georg koordinerer opsætningen sammen med Strandby El.



 

5. Nye projekter 

a. Køb af nye geværer – Det blev besluttet at købe 4 stk. nye geværer. 2 
normale og 2 links. Ca. Pris pr. stk. Kr. 13.000 – Sikem tager sig af dette i 
december 2021. 

b. Reoler i depotbygningen – Georg foreslog at opsætte pallereoler i lagerlokalet 
i depotbygningen. Det blev aftalt at Georg og Sikem foretager opmåling m.m. 
og udarbejder et mere konkret forslag med skitse og budget. 

c. Køb/leasing af minilæsser – Jan havde stillet et forslag om at købe/lease en 
minilæsser. Der var stor enighed om at det ville være en kæmpe hjælp at 
have en minilæsser til rådighed. Med bagrund i likviditetsoversigten samt 
oversigt over fasteomkostninger, blev det besluttet at udskyde denne 
beslutning. I stedet blev det foreslået at leje en minilæsser efter behov. Dan 
undersøger hvad det vil koste at leje sådan en. 
 

6. Eventuelt 

a. Generalforsamling afholdes den 24.02.2022 – Kl. 19:00 – Dette blev aftalt. 

b. Orientering om problemer i DSKYU – Møde den 14.12.2021. – Bo orienterede 
om den uro der er opstået mellem eliteskytterne og sportschefen i DSKYU. 
For at få klarlagt hvad er sandt og usandt møder AAFF op med 
repræsentanter på mødet.  

c. Juleskydning den 18.12.2021 – Hjælp til afhentning af ænder – Georg tilbød 
at hjælpe med at afhente ænder.  

d. Status julefrokost – Julefrokosten aflyses under henvisning til 
myndighedernes anbefaling.  

e. Standerhejsning den 8. januar 2022 – Klubben holder sidste skydedag 
tirsdag den 21.12.2021. Vi åbner igen lørdag den 8. januar 2022 kl. 10:00 
hvor der afholdes standerhejsning. Der vil herefter være åbent hver tirsdag 
og lørdag resten af året. 

f. Lotte spurgte ind til placering af drikkevarer, fryser og køleskab i våben 
rummet. Der blev nedsat en gruppe bestående af Lotte og Dan som får til 
opgave at finde alternativ placering i klubhuset til disse. Køkkenpersonalet vil 
blive taget med på råd.  

g. Jan og Georg sørger for at de indkøbte kompressorer bliver opstillet på de 
planlagte steder. Dette forventes gjort i løbet af december 2021.  
 
 

 
Mødet hævet 


