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Mødet blev afholdt jvf. den rettidigt udsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent:

Valget af dirigent faldt på Lars-Ole Gundestrup som konstaterede at generealforsamnlingen var
indkaldt jvf. foreningens vedtægter.

2. Valg af referent:

Michael Iversen blev valgt som referant.

3. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Bo V. Larsen og er tilføjet i sin fulde længde til dette 
dokument.

4. Regnskab fremlægges til godkendelse:

Regnskabet blev fremlagt. Der har været lidt højere udgifter til IT end forventet, hvilket 
primært skyldes indkøb af nyt betalingssystem. Regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget:

Under fremlæggelse af budget, forventedes det at næste års regnskab ligger på linie med 
sidste år, der må dog forventes flere udgifter til varme og el. Ud over dette forventes det at der
skal bruges flere penge til vedligeholdelse, da nogle af foreningens tidligere anskaffelser så 
småt begynder at trænge til en kærlig hånd.

6. Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af formand for to år:

Formanden var på valg og ønskede ikke genvalg. Lotte Hoff blev valgt som ny formand.

8. Valg af op til fire bestyrelsesmedlemmer på lige årstal:

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg; Erik Lund, Frans Ameys; Dan Jensen og Sikem 
Dahnel. Alle ønskede genvalg og blev genvalgt.

9. Valg af op til fire bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal:

Michael Iversen, Georg H. Jensen, Per Jensen samt Jan Andersen var ikke på valg og 
fortsætter som hidtil.

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen:

Allan Nielsen ønskede genvalg og blev valgt som 1. suppleant. Desuden blev Anders Korsholm 
valgt som 2. suppleant.



11. Valg af bilagskontrollant og suppleant:

Lene Jørgensen modtog ikke genvalg som bilagskontrollant og der blev peget på Bo V. Larsen 
som godtog posten. Kasper Rasmussen modtog genvalg som suppleant

12. Fastsættelse af kontingent:

Det blev besluttet at der for nuværende ikke var grund til ændring af kontingentet, men man 
ville se året an. Kontingent er derfor uændret.

13. Eventuelt:

Peter Jensen foreslog at der kunne foretages fælles patronindkøb blandt medlemmerne. Dette 
er taget ad notam.

Dirigent Referent

Lars-Ole Gundestrup Michael Iversen

___________________________ ___________________________



Bestyrelsens beretning 2021

Da jeg blev formand i 2016, meldte jeg klart ud, at jeg ikke ville blive sidende så længe som 
min forgænger, da jeg ikke mener at det er godt for en forenings udvikling. Jeg meldte allerede
ud i 2020 at jeg ikke ville genopstille. Der har heldigvis væres flere emner til formandsposten 
på banen.

Det har været seks fantastiske år, en super opbakning fra bestyrelsen og medlemmerne samt 
masser hårdt arbejde.

Da vi overtog ledelsen i 2016, var der en god bankkonto og en meget træt skydebane, som 
ikke virkede i regnvejr, og som trængte gevaldigt til at blive vedligeholdt. Til vores 
overraskelse viste det sig, at der også var et administrativt kaos hvor regler og godkendelser 
ikke var blevet overholdt. Der var forsvundne bilagsmapper samt en revisor hvis uanstændige 
opførsel ikke gjorde tingene lettere.

Det var en stor opgave at overtage foreningen uden overdragelse fra den tidligere formand og 
en revisor som ikke ville samarbejde. Det eneste der var efterladt, var en bærepose med nogle
enkelte dokumenter. Det havde været lettere at starte en ny forening. Vi smøgede ærmerne op
og ved stor arbejdsindsats fra bestyrelsen og klubbens medlemmer lykkedes det os gradvist at
få styr på tingene. Det er ingen hemmelighed, at jeg flere gange havde lyst til at tage mit gode
tøj, men en stor tak til dig Mads Lund for din støtte og opbakning i denne periode. 

Vi har lavet meget de sidste 6 år, her er nogle af de vigtigste:

2016
Mission, Vision og Værdier
Oprettelse af udvalg
SKV registreringer af foreningsvåben
Klubmodul
Nye tårne på skeetbanen - Slide
Sportingbanen - 3 nye huse på støbt fundament plus 2 nye kastemaskiner 
Nedgravning af nyt el/trækrør på sportingbanen 

2017
Depotbygningen 
Udskiftning af alle kastemaskiner på jagtbanen
Nedgravning af nyt el/trækrør på jagtbanen
Nye baner 1-2-3, støbt fundament, støjmure, overdækning 
Nyt logo

2018
Nyt betalingsanlæg
Lys på skeet banen og bane 1
Dræning jagtbanen
Overdækning Sporting/OL Trap 
AAFF Jagtforening

2019
Fasantårn - Slide
Nye fliser samt gummifliser på Sporting/OT banen
Landskamp - Slide
Bestyrelsesseminar
Talentcenter Skeet/OT
Nyt alarm/video anlæg
Kawasakien udskiftet med John Deere 
Sti langs jagtbanen 
Vejhøvl
Robert og Peter æresmedlemmer 



2020
Corona 
Lys på jagtbanen 

2021
Corona
Robotplæneklipper
Skeetbanen renoveret, nivileret, akustiskudkald, Multipull 
Nyt sikkerhedshegn på jagtbanen - Georg

2022
Ny boksdør til våbenrummet 
Nyt sikkerhedshegn skeetbanen

Flg. har siddet i bestyrelsen i denne periode: 

Mads Lund
Frans Ameys
Erik Lund
Jens Hansen
Jan Botten
Morten Christensen
Lars Henrik Nielsen
Torben Faurholdt
Jesper Kruse Jacobsen
Sikem Daehnel
Per Jensen
Jan Andersen
Dan Jensen
Michael Iversen
Bo Larsen

Tilskud fra Fonde m.m. 

Depotbygningen tkr. 400 Aalborg Kommune
Bane 1-2-3 - 100 Aalborg Kommune
Lys på skeetbanen -   40 Aalborg Kommune
Lys på bane 1 -   30 SparNord Fonden
Overdækning OT banen -   80 DIF/DGI Foreningspulje
Lys på jagtbanen - 140 DIF/DGI Foreningspulje
Skeetbane Multipull -   25 SparNord Fonden
COVID hjælp                             -            144        DIF/DGI Coronapulje  
TOTAL tkr. 959

Nøgletal 

Nøgletal 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Medlemmer 483 517 594 680 685 699
Indtægter:
Kontingent 178 189 229 262 260 319
Salg lerduer 388 392 411 470 399 398
Salg patroner 154 143 157 168 158 191
Arrangement 163 182 217 247 177 203
Kantine 109 110 113 146 90 90



Sportsresultater

Det er lykkedes at få godt gang i sportsskydningen igen.
Vi har opnået en række flotte resultater.
Vi er DK´s ubestridte bedste klub i Nordisk Trap. 
Michael Iversen vandt som den første AAFF skytte DIF Medaljen 
Vi vandt flere danske mesterskaber i forskellige rækker bl.a. Allan Kjær i Veteranklassen og 
Kasper Nielsen i seniorklassen.
Talentcenter for skeet og ol trap i regi DSKYU 
Deltager i Vendelbo Cup

Årets AAFFer 

Vi indførte i 2016 et nyt begreb ”Årets AAFFer”

2016 Robert Poulsen
2017 Lars-Ole Gundestrup
2018 Allan Nielsen
2019 Erik Lund
2020 Georg Jensen
2021 Michael Iversen

Afslutning

Får 6 år siden formulerede vi flg. Vision for klubben:

Vision: ”fremtidig” ønskværdig tilstand
AAFF vil være kendt over hele landet som en velfungerende flugtskydningsforening som kan 
tilbyde alle de gængse flugtskydningsdiscipliner. 
AAFF er kendt som en flugtskydningsklub der drives "Med rettidig omhu" dvs. at tingene gøres 
ordentligt og til tiden. 
AAFF er kendt for talentudvikling af sportsskytter, men samtidigt kendt som en forening som 
har plads til alle uanset evner på skydebanen. 
AAFF driver en skydeskole som besøges af flugtskytter fra hele landet. 
AAFF´s klubhus er samlingspunkt for foreningens sociale aktiviteter og foreningens 
medlemmer. Klubhuset er et sted som er sjovt og hyggeligt at opholde sig mellem 
skydningerne og til diverse faglige- om sociale arrangementer.

Man må sige at næsten alt er opnået, undtagen skydeskolen, men hvis den nye ledelse 
fortsætter af samme vej, så er jeg sikker på at den også skal komme.

Det er en fed fornemmelse at kunne overdrage en velfungerende forening til en ny ledelse, 
man kan godt blive lidt misundelig, set forhold til hvad vi overtog.

Det jeg er allermest stolt af at have været med til er:

1. Tilskud fra fonde og puljer
2. Lys på skydebanen 
3. Genskabt klubben som en sportsskytteklub med plads til alle.

Til sidst vil jeg takke alle de bestyrelsesmedlemmer som jeg har arbejdet sammen med, tak til 
pigerne i cafeteriet og ikke mindst til den store opbakning jeg har fået blandt foreningens 
medlemmer.

Når jeg ser tilbage, kan jeg kun sige: ”Det kunne have været værre”

Vi ses heldigvis på skydebanen igen på lørdag


