
AALBORG FLUGTSKYDNINGSFORENING 
 

BESTYRELSESMØDE DEN 5. DECEMBER 2017 – KL. 17:00 

REFERAT 

1. Velkomst – Bo bød velkommen og konstaterede at flg. var 
mødt op: Mads, Erik, Frans, Jan, Lars, Jens og Bo (referent), 
Torben udeblevet uden afbud. 
 

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

 
3. Update økonomi – Bo fremviste u revideret driftsresultat pr. 

30.11.2017. Bestyrelsen var enige om at resultatet var 
tilfredsstillende og i henhold til budget. Derudover blev 
investerings- og likviditetsbudget fremvist og der blev 
konstateret at vores investeringsplan for færdiggørelse af nye 
baner samt implementering af nyt betalingsanlæg fortsat ligger 
inde for rammerne af budgettet. 
 

4. Nye baner, anlægsarbejde mm. – Bo aflagde statusrapport 
vedr. projekt nye baner. Entreprenøren er nu færdig med Bane 
1, 2 og 3. Der er støbt plader som fundament til alle 3 baner 
og der er lavet overdækning på bane 1 og 2. Der er desuden 
udgravet til fundament til fasantårnet. Der er endnu ikke 
besluttet om der laves støbt fundament eller om der skal 
lægges fliser. Vi afventer tilbud fra Entreprenør. Der er udlagt 
perlegrus på vejen fra den nordlige vold ved bane 4 
(sportingbanen) og ind til bane 1. Elektrikeren forventes at gå i 
gang mandag den 11.12.(udsat pga. dårligt vejr) Due-
Matic/Søren og Lars-Ole planlægger at montere betalings- og 
akustiskanlæg mellem jul og nytår. Inden banerne må tages i 
brug, skal de endelig godkendes af politiet. Bo tager kontakt til 
politiet. Der skal laves trapper fra henholdsvis bane 1 og 2 og 
ned til husene. Bo indhenter tilbud fra entreprenør. Banerne 
forventes at kunne tages i brug først i februar 2018 



 
5. Nyt betalingsanlæg – Er bestilt til alle baner og forventes 

leveret uge 50/51. Montering af betalingsanlæggene er 
afhængig af hvornår C og F husene på bane 4 (sportingbanen) 
er færdige, her skal der laves nye låger samt ekstra strøm. 
Monteringen forventes at finde sted i løbet af januar 2018. Der 
er udarbejdet ny prispolitik. Vores indkøbspris på lerduer er 
steget med 7%. Vi har besluttet at beholde uændret pris for 
medlemmer og foretage en mindre prisstigning for IKKE 
medlemmer. Prisstigningen træder i kraft samtidigt med 
implementering af det nye betalingsanlæg. 

 
6. Tilkørselsforhold – Vejen fra Gl. Hvorupvej (asfaltvejen) og ind 

til riffelrøret er i meget dårlig forfatning. Her planlægges på 
sigt at få asfalteret. Der er i øjeblikket ikke økonomi til dette, 
så dette projekt udsættes. I stedet vil vi få vejen høvlet efter 
behov. Vejen fra Riffelrøret og ind til de nye baner skal have 
påkørt perlegrus. Frans har tidligere fået tilbud på dette. Frans 
følger op og får tilbuddet opdateret først i det nye år. (Januar) 

 
7. Lysbaner – Der arbejdes i øjeblikket med et projekt med at få     

monteret lys på henholdsvis bane 1 og bane 5 (skeetbanen). 
Formålet med dette projekt er at kunne benytte bane 1 i den 
mørke tid til jagttegnsaspiranter og arrangementer. Derved 
kan vi mindske trykket på anlægget om lørdagene. Lys på bane 
5 (skeetbanen) vil kunne give vores skeetskytter samt 
eliteskytterne Emil og Johan en mulighed for at træne oftere i 
den mørke tid. Det er vores håb at disse skytter kan tiltrække 
flere skeetskytter og derved være medvirkende til at vi får et 
spændende elitemiljø. Der er indhentet tilbud på dette og vi er 
i øjeblikket i dialog med kommunen om eventuelt tilskud. 
Tilbuddet på fundering skal genforhandles, Bo tager kontakt til 
entreprenør. Når endelig budget og finansiering foreligger, vil 
der blive taget beslutning om dette projekt. 

 
8. Diverse uafsluttede opgaver. – To Do Listen blev gennemgået 

og flg. punkter blev behandlet: 
 

a. Net bag spidsduer – Er blevet forsinket pga. sygdom, 
forventes opsat i januar 2018. Jan og Jens har ansvaret for 
dette. 



 
b. Kawasakien – trænger til ”hovedreparation” - Mads har 

ansvaret for dette og forventes gjort i januar 2018. 
 

c. Containerne skal fjernes – Bo taler med Karsten vognmand 
om dette. 

 
d. Oprydning på anlægget – Der trænger til en grundig 

oprydning på anlægget – Bo taler med banevagtudvalget om 
at få organiseret en arbejdsdag og en vognmand til at køre 
affaldet væk. 
 

9. Generalforsamling, tidspunkt, hvem genopstiller osv. – Der 
blev besluttet at holde generalforsamling tirsdag den 20. 
februar 2018. Erik, Jan, Frans, Lars, Jens og Bo er alle parate 
til genvalg. 
 

10.  Eventuelt 
a kontingent opkrævning m.m. -  Der vil i løbet at december 

blive udsendt en mail til alle vores medlemmer vedrørende 
kontingentopkrævning. Kontingent vil automatisk blive 
hævet fra medlemmerne senest den 31.12.2017.  
 

b Instruktørkursus – Afholdes den 9. og 10. december 2017. 
Der er 16 tilmeldte, hvoraf de 10 er fra AAFF. 

 
c Juleskydning – Afholdes på lørdag den 16. december 2017. 

Da jeg ikke er i stand til at deltage, tager Mads over som 
stævneleder. Når arrangementet er færdigt kl. 15:00 
afholdes en lille seance for bestyrelsen og hjælpere hvor der 
serveres et par håndmadder og et øl, som tak for deres 
indsats. 

 
d Jagtbanen – Der blev besluttet at ændre udkast af lerduer 

på jagtbanen således at skytten selv bestemmer fra hvilken 
maskine (side) at enkeltduerne kommer. Dvs. at der ikke 
automatisk skiftes maskine efter hver double. Dette gøres 
fra standerhejsningen den 6. januar 2018. 

 

MØDET HÆVET 


