Formands Beretning 2018
Indledning
Jeg vil lige starte med at sige, at der har sneget sig en lille tastefejl ind i indkaldelsen.
Som de fleste har set, og mange kommenteret på, så stopper jeg som formand.
I indkaldelsen står der, at jeg træder ud ved udgangen af 2018.
Dette er ikke helt korrekt, da jeg selvfølgelig fratræder som fungerende formand efter i aften.
Bestyrelsen konstitureres så igen, ved først kommende bestyrelses møde inden for de næste 14
dage.
Men mere herom senere.
2018 har været tilfredsstillende på mange områder. Der har i år været en del skydninger på
anlæget hvoraf Århus Grand prix selvsagt var det største og igen i år den succes vi gerne vil
præsenterer vore gæster for.
Mange skytter, godt anlæg, godt vejr og god mad. Sådan skal det være i Århus.
Der har været en del andre konkurrencer også, som blev afholdt i sublim ÅFK stil, og i år også af
andre end undertegnede. Resultater kommer Christian og Jørn ind på senere.
Hvordan det kommer til at se ud med skydninger i 2019 vides endnu ikke, da der ikke foreligger en
kalender eller konkurrence oversigt fra DSKYU.
Medlems situationen 2017
2017 sluttede vi af med et medlemstal på 150 og tallet for 2018 er ca. det samme.
Grunden til at jeg siger ca. er fordi der til tider kan være lidt tvivl om hvem der rent faktisk har
meldt sig ind i klubben da indbetaling nogle gange kommer langt senere eller er betalt kontant.
Jeg ved at John og Emil er ved at finde en løsning på dette, så vi både ved hvem der har betalt og
hvornår.
Husk på, at skyder man her i klubben uden at være medlem, så er due prisen en anden og man er
ikke forsikret gennem klubben.
Kontingent
Det er af bestyrelsen besluttet at vi ikke skal sætte kontingentprisen op vil derfor også i 2019 være
på 500.- kr for almindelige medlemmer.
Men pga. stigende priser på lerduer er vi nødsaget til at sætte prisen lidt op pr. runde.
Dette skyldes også i langt højere grad flere udgifter på driften.
Pengene skal jo ind på ind eller anden måde.
Derudover vil general støtte til skytter ophøre og kun omfatte støtte til ét DM.
Her støtter klubben med indskud, patroner og kørsel.
Honorering til dette vil fremover blive sat på skyttens duekort her i klubben.

Køkkenet
Lena har desværre meddelt os at hun ikke er en del af den daglige drift i 2019.
Det er vi selvfølgelig noget kede af, men det er nu egang Lena´s ønske at stoppe som kantine
bestyrer. Det har været 2 gode år, og det skal du have stor tak for Lena.
Dette betyder så at vi stod og manglede en ny forpagter af kantinen.
Lars Eriksen som tidligere har stået for køkkenet, har igen meldt sig som bestyrer af den post for
2019. Så, velkommen til endnu engang Lars.
Klubhuset
Mht. energi puljen som vi modtog fra NRGI kan jeg komme med en rigtig fin nyhed.
Den fine varmepumpe, de nye lamper og de nye hårde hvidevare i køkkenet har indenfor de
seneste 10 måneder gjort at elforbruget i klubben reduceret med 58%.
Det er bare rigtig fedt at se, at de anstregelser bærer frugt.
Stor tak til de invoverede der har gjort dette muligt.
Som nogle måske har bemærket, så har vi år fået shinet anlægget lidt op.
Det var meget tiltrængt, og resultatet må siges at være yderst tilfredsstillende.
Sådan en omgang maling og lidt oprydning får bare det hele til at ligne en million.
Og, så har vi opfundet en ny farve også. Den hedder Pfeiffer grøn, og kan ses på træværket på
terassen.
John, den slipper dig vist ikke lige forløbig.
Den mere negative del af det ellers fine resultat, var at fremmødet på arbejdsdagen var meget
ringe. Taget i betragtning af at der er nogle af vores medlemmer der bruger anlægget ugentligt,
var de ikke selv mødt op.
7 mand mødte op til dagen, hvoraf de 4 var bestyrelses folk.
Det skal siges at Lars Eriksen, der ikke selv kunne deltage på dagen, efterfølgende har gået
heroppe alene og har lagt en stort arbejde i at male bla. terassen.
Det er bekymrende og generelt samme billede der viser sig når vi skal have båret lerduer ind.
Det er de samme folk og bestyrelsen der kommer til disse opgaver, med undtagelse af et par
stykker der dukker op når de kan.
Er der virkelig ikke større interesse for klubben og anlægget end det?

Bestyrelse og drift
I lang tid har det været en meget stor opgave at sidde i bestyrelsen i ÅFK.
Dette primært fordi opgaven faktisk ikke længere er en bestyrelses opgave, men en bestyrelses og
drift opgave.
Denne klub har altid været drevet af ildsjæle, og sådan som det er lige nu, ja så sidder langt de
fleste lige her i form af bestyrelsen..... Er det rimeligt ?
Bestyrelsesarbejde burde reelt kun være ledelse.
Lede og fordele opgaver, og sørge for at de bliver udført til gavn for klubbens medlemmer og at
klubben fungere efter hensigten.
Men sådan er det ikke i ÅFK.
Her forventes det at bestyrelsen klarer det hele og står til rådighed altid, også i den meget
begrænsede skydetid vi har. For de bliver jo betalt for det, er der nogen der så siger !
Jeg har lavet et lille regnestykke for mig selv her i 2018.
Blot så jeg kunne se hvor meget det egentlig kræver.
I dette regnstykke har jeg inkluderet ting som kontortid, kørsel, åbne og lukke vagter, instruktion,
stævner, bestyrelsesmøder, lerdue leveringer, arbejdsdage, service af maskiner, stævnekalender,
offentlig kontakt, medlems servicering, facebook grupper osv.
Her har jeg i snit brugt 5,5 time pr. uge hele året.
Det bliver altså til 286 timer på årsbasis, blot på det vi kalder ”bestyrelses arbejde”
Det er næsten 2 måneders almindeligt arbejde, friviligt, og honoreret med 3000 kr. lerduer på mit
kort.
Med den reele udgift for klubben, indebærer det at jeg har haft en timeløn på 5,25 kr. ! !
Men jeg har gjort det alligevel, for jeg har ildsjæl.
Og nej, jeg forlader ikke bestyrelsen fordi jeg ikke får nok i løn, hvis vi skal kalde det det.
Jeg har simpelthen ikke tiden til sådan en post længere.
Den er blevet for omfattende, og den negative stemning der ofte er her i klubben har slidt lysten
helt væk for mit vedkommende.
Men jeg aflevere klubben i god stand og med et sundt økonomisk budget for 2019.
Så det er mit håb, at flere vil være med til at klare de opgaver der kræves, så vi alle kan nyde
klubben og vores sport i lang tid fremad.
Afslutning
Til slut vil jeg takke medlemmer for aktiviteter og godt humør gennem sæsonen.
Og en speciel stor tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet.

Michael Schow

