AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING
BESTYRELSESMØDE DEN 23.03.2017 – KL. 18:30
REFERAT
Flg. var mødt op: Mads, Erik, Frans, Jan, Lars, Torben og Bo – Afbud fra Jens.
1. Velkomst – Formanden bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Referatet
blev godkendt.
3. Formandens arbejdsopgaver – flg. skal uddelegeres:
a. Salg og booking af arrangementer – Der forhandles med aktuel person om
at overtage dette. Bo holder møde med vedkommende herom i uge 13.
b. Booking af instruktører - Der forhandles med aktuel person om at overtage
dette. Bo holder møde med vedkommende herom i uge 13.
c. Medlems- og kontingent administration – Mads overtager dette fra uge 13
4. Nye udvalgsformænd, der mangler formænd til flg. udvalg:
a. Bane og Facilitetsudvalg – Torben fortsætter som formand for dette udvalg.
b. Køkken og Festudvalg – Jan bliver ny formand og får assistance fra Mads.
c. Instruktørudvalg – Der var ingen som ønskede at overtage ansvaret for
dette udvalg. Udvalget stilles derfor i bero indtil der er fundet en ny
formand.
d. Affaldsudvalg (Nyt) – Det blev besluttet at udskille affaldshåndtering og
opbevaring og fjernelse af lerdueaffald fra Miljøudvalget. Jan bliver
formand for dette udvalg og vil spørge Pia om hun ønsker at være med.
5. Opdatering af igangværende projekter
a. Skeetbanen – Der vides pt. ikke hvornår det lille tårn bliver bygget.
b. Nye baner – Dette projekt hører under Nybygningsudvalget som Frans er
formand for. Der blev aftalt flg.:
Mads laver skitse til overdækning, Frans laver skitse til støjmur.
Der skal være akustisk udkald på bane 1 og 2. Der indkøbes samme type
plastikrør, som vi har på bane 6 (NT1) og bane 12 (NT2), Lars gør dette.
Lars-Ole og Jan laver fundamenter til kastemaskinerne.

Fasantårnet skal indgå i bane 2, men placeres ved siden af bane 3. Mads
taler med elektriker vedr. el tilslutning.
Der mangler fortsat jord – Jan kontakter Ole.
Der skal laves trappe mellem bane 1 og 2
Der blev besluttet at lægge stabilgrus som underlag på bane 1 og 2
Frans kontakter diverse entreprenører for at få tilbud på anlægsarbejde.
c. Sportingbanen – Dette projekt hører under Bane- og Facilitetsudvalget som
Torben er formand for.
Sportingbanen kører nu på de nye strøminstallationer og dette fungerer
tilfredsstillende.
Lars-Ole og Jan laver fundamenter til kastemaskinerne.
Lars laver gelænder som placeres ved B-maskinen
Der skal laves nye programmer til sportingbanen, der blev besluttet at
spørge Andreas Bruhn og han ville hjælpe. Bo tager kontakt
Tømreren mangler et par småting, forventes at gøre det færdig inden for de
næste par uger. Torben følger op.
d. Depotbygning – Dette projekt hører under Nybygningsudvalget.
Der afholdes rejsegilde fredag den 24.03 – kl: 12:00. Der er indbudt gæster
fra Aalborg Kommune, Miljø, Fritid og kultur m.m.
Byggeriet skrider planmæssigt frem.
e. Jagtbanen - Der er nedgravet nye trækrør på den ”gamle” del af banen dvs.
Jagtbane og de to nordisktrap baner. Der bliver trukket nye kabler og el i
uge 13. De nye kastemaskiner kommer i april. Når de er monteret vurderes
hvornår vi skal montere det nye betalingsanlæg.
6. Eventuelt
a. Mads orienterede om at kommunikationen med Trygforsikring ikke er
tilfredsstillende. Mads rykker dem igen.
Mødet hævet

