AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING

REFERAT BESTYRELSESMØDE I AAFF
TID:
STED:
MØDEDELTAGERE:

08,11.2016 – KL. 18:00 -21:00
Klubhuset
Bo, Mads, Erik, Frans, Jan, Lars, Jens – Der var afbud fra Morten og Torben.

1. Velkomst og spisning:
Bo bød velkommen og bød på stegt flæsk og persillesovs.
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 27.06.2016 blev gennemgået og godkendt.
3. Status økonomi – Hvordan går det?
Resultat pr. 30.10 før renter og afskrivninger er ca. kr. 400.000
Likviditeten er god og er uændret fra 01.01.2015 på trods af mange investeringer, dvs. et indestående på ca.
kr. 1,3 mio. – Dette må siges at være meget tilfredsstillende. Der tages dog forbehold da regnskabet ikke
endnu er gennemgået af vores nye regnskabspartner BDO Revision i Hjørring.
4. I gang værende projekter:
a. De nye baner, status jord, hus, støjmur og overdækning.
Frans orienterede om at vi nu endelig har fundet jord. Vi har fået et tilbud fra Vennelyst og venter nu på
endelig godkendelse fra kommunen. Frans har forhandlet prisen ned til Kr. 20 pr. Kubikmeter. Vi får behov
for en bulldozer til at skubbe jorden på plads – Frans arrangerer dette.
Vi venter med at projektere støjmuren og overdækningen til at jorden er på plads.
b. Sportingbanen, hus
Kastemaskiner, ny computer m.m. er købt, betalt og leveret. Der ventes bare på at husene bliver færdig
lavet. Tømreren er i fuld gang med at bygge husene og forventer at der er tag over alle husene på søndag
den 13.11 undtagen E Huset, som endnu ikke er påbegyndt.
Torben er i gang med at projektere konsoller til placering af maskinerne og forventes at have et oplæg klar til
på lørdag den 12.11.2016.
c. Skeetbanen, huse, beplantning m.m.
Stort tårn forventes at blive færdiglavet den 3. december 2016. Skeetbanen vil d.d. være lukket.
Vi ved i skrivende stund endnu ikke hvornår det lille tårn færdig laves.
Skeetvolden skal beplantes med mere pil, især den vestre side, hvor der mangler beplantning. Ifølge Frans
kan vi plante hele vinteren. Der er endnu ikke lavet aftale om hvem der tager sig af dette.
d. Nyt betalingsanlæg herunder ny prispolitik.
Det gamle betalingsanlæg er udslidt og vil blive udskiftet på hele anlægget undtagen riffelrøret.

Nøglen vil blive erstattet med kort. Forskel er at man sætter penge ind på kortet, ikke duer som tidligere.
Det nye betalingsanlæg vil blive implementeret så snart sportingbanen er færdig. Forhåbentlig først i det nye
år. Der blev fremlagt forslag om ny prispolitik og der kom mange gode forslag på bordet. Det blev aftalt at
Mads og Bo skulle komme med endelig oplæg og der var enighed om at målet med prispolitikken skulle
være at det er en fordel at være medlem af AAFF. Forslaget skal være færdig senest 30.11.2016.
Der er lavet forhåndsaftale for salg af reklamer på 150 kort. Der skal stadig sælges reklamer for 350 mere.
Bo har ansvaret for dette.
e. OL Graven afløb, dræn m.m
Der er store problemer med vand i OL Graven. Aqua drænet er fejlkonstrueret og ikke dimensioneret til den
mængde vand som det udsættes for. Der blev fremlagt forslag til renovering og forbedring af drænet. Dette
vil blive sat i gang med det samme. Bo har ansvaret for dette.
5. Miljøgodkendelse
a. Tilladelse tilførsel af jord
Som tidligere nævnt har Frans nu fundet jord til de nye baner. Kommunen ønsker at godkende dette. I
skrivende stund arbejder Frans med dette og vi håber at det kommer på plads i løbet af ugen.
b. Skeetvolden
Skeetvolden er på et enkelt sted ca. 5 cm for lav – Frans sørger for at dette bliver rettet inden for den af
kommunen nævnte deadline.
c. Skydeplan
Kommunen har indskærpet at den årlige skydeplan skal være tingængelig på vores hjemmeside. Det har
den også været, men vi er i gang med at opdatere siden. Skydeplanen er nu igen tilgængelig på vores
hjemmeside, den findes under top menuen: Om os og så skydeplan. Kommunen er informeret om dette.
D. Blytilladelse udløber 31-01.2017
Kommunen har ønsket at få fremsendt en kopi af vores dispensation til at bruge blyhagl. Dette er gjort.
Dispensationen udløber den 31.01.2017 – Bo har været i kontakt med DSKYU som bekræfter at de sørger
for at der bliver ansøgt om fornyelse.
6. Ny depotbygning
Kommunen har tilbudt at vi kan få det lovede tilskud til depotbygningen udbetalt i 2016. Dette kræver at vi
har indgået en aftale med en entreprenør inden årets udgang. Bestyrelsen var enige om at prøve at få dette
på plads i 2016. Frans og Mads har udarbejdet tilbudsmateriale som vil blive udsendt til udvalgte
entreprenører i denne uge (45). Tilbuddene skal være os i hænde senest den 23.11.2016.
7. Klubmesterskaber/Juleafslutning
AAFF afholder den 17. december 2016 klubmesterskaber i Jagtskydning, Nordisk Trap, Skeet, Sporting, OL
Trap samt en Super Klubmester (alle discipliner sammenlagt). Bo efterlyste hjælp til at arrangere og afvikle
dette. Der vil blive udsendt mail til alle medlemmerne i uge 48 vedr. denne dag.

8. Drift af klubhus og kantine
a. ansættelse af kantineassistent som får ansvaret for kantinen og rengøring af klubhus.
Bestyrelsen har vedtaget at ansætte en kantineassistent/leder som får ansvaret for driften af cafeteriet samt
rengøring af klubhus m.m. I skrivende stund er der lavet aftale med Katrine Toft. Katrine har være ansat hos
i en årrække. Vi er meget glade for den beslutning.
b. 26.11 – Intet personale
Vi har desværre ingen til at tage vagten i cafeteriet den 26.11 Der arbejdes på sagen.

9. Eventuelt
a. Tidspunkt for generalforsamling.
Generalforsamlingen vil blive afholdt den 16.02.2017 – Kl. 19:00.
b. Pladsproblemerne pga den dårlige indretning af klubhuset blev diskuteret og det blev besluttet at flytte køl
og frys ind i køkkenet. Dette kræver en ændring af indretningen i køkkenet. Jens har ansvaret for at dette
bliver gjort.
c. DSKYU har rettet henvendelse til AAFF for at høre om vi kunne tænke os at arrangere DM i jagtskydning.
Der var stor enighed om at vi skulle prøve at få dette arrangement. Mads og Bo afholder møde i uge 46 med
DSKYU.

Mødet hævet.

