AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING
BESTYRELSESMØDE DEN 22.06.2017 – KL. 17:00
REFERAT
Mødedeltagere: Mads, Erik, Frans, Jan, Lars og Bo (referent), Afbud fra Torben og
Morten.
1. Velkomst og formål med mødet. – Bo bød velkommen og oplyste at
hovedformål med mødet var opfølgning på i gangværende projekter.
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. – Referat fra sidste
bestyrelsesmøde den 23.03.2017 blev godkendt.
3. Opdatering af igangværende projekter
a. Depotbygning – Byggeriet er afleveret af entreprenøren og der er sået græs.
Der blev foreslået at få betongulvet malet. Jens indhenter 2 tilbud. 1. maling
af gulv i værksted. 2. Maling af gulv i hele bygningen. På bagrund af disse
besluttes næste træk.
Der blev aftalt at Mads og Lars-Ole laver plan over indretning af
depotbygningen før den tages i brug.
b. Nye baner (bane 1, 2 og 3)
Støjskærme forventes færdig i næste uge (uge 26)
Standpladser m.m. afsættes søndag den 25.06 – kl. 17:00, Lars skaffer
vinkelsliber.
Mads har lavet tegning til overdækning, her blev der besluttet at bruge
samme type stålplader til taget, som der er brugt til støjskærmene.
Mads og Jens afsætter mål til støbning af fundamenter. Der blev aftalt at
indhente pris på støbning af fundamenterne.
c. Skeetbane – (bane 5)
Det lille tårn forventes færdig i uge 32
d. Andet – Elektrikeren mangler opmærkning af sikkerhedsgrupper samt el på
bane 1-2 og 3.

Sportingbanen (bane 4) er endnu ikke færdig, men er fuld funktionsdygtig
og har kørt fejlfri længe. Der er monteret nye mikrofoner af samme type
som vi nu har fået på de 2 NT baner og de fungerer helt perfekt.
Færdiggørelse af sportingbanen forventes gjort hen over sommeren, der er
ikke fastlagt nogen tidsfrist.
Der er monteret nye kastemaskiner på jagtbanen (bane 7, 8, 9 og 10) og de
fungerer meget tilfredsstillende. Banen bestod laksmusprøven under DM i
jagtskydning og det var en fornøjelse at se hvordan de fungerede.
Der er ligeledes monteret ny kastemaskine på Nordisk Trap 2 (bane nr. 12)
Nyt betalingsanlæg forventes fortsat implementeret ultimo august, primo
september.
4. Opdateret investeringsbudget – Opdateret investeringsbudget blev
gennemgået og godkendt.
5. Nyt fra udvalgene
a. Banevagtudvalg – Der er 3 nye potentielle banevagter under oplæring.
b. Sportsskytteudvalg – Der er afholdt dobbelt skydestævne i weekenden fra
den 9. til den 11. juni. Der var ca. 80 deltagere og der blev generet en
omsætning på ca. kr. 40.000.
Den 2. Juli afholdes Grand Prix i Nordisk Trap til 150 duer. Lars-Ole, Mads og
Bo indstiller begge baner lørdag morgen den 24.06.
c. Affaldsudvalg – Pladsen til opbevaring af lerdueaffald skal laves større. Der
skal ligeledes laves kanter på nedfaldsområderne.
6. Eventuelt
Bo fremlagde forslag til nyt logo. Alle var enige i at vores gamle logo trænger til
en opdatering. Forslaget blev godkendt og logoet vil nu blive finpudset før det
tages i brug.
Placering af affaldscontainere m.m. blev diskuteret, flere forslag blev bragt på
bane, men der kom ingen konklusion. Affaldsudvalget må komme med et
konkret oplæg.
Der blev aftalt at købe et køleskab mere til montering i bagkøkkenet. Jan klarer
indkøb og Mads hjælper med installationerne. Samtidigt fjernes håndtørreren

fra køkkenet da den ikke er placeret særligt hensigtsmæssigt og udløses ved
brug af håndvask.
Erik rykker Aalborg Kommune vedr. vores energibesparelses beregning.
Dykpumpen ved OL graven er blevet udskiftet. Brønden er blevet oprenset og
ledningen mellem OL graven og de nye baner er blevet gennemspulet.
Mødet hævet

