Konstituering
Den i Århus Flugtskytte-Klub valgte bestyrelse har den 19.11.2018 afholdt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har
i henhold til vedtægterne konstitueret sig på følgende vis:
Formand
Næstformand
Kasserer

: John Pfeiffer
: Christian Beck Pedersen
: Emil Lykke Sørensen

Bestyrelsens overordnede ledelses- og ansvarsfordeling er indtil videre fordelt som nedenfor anført.
Formanden
Generalforsamling, planlægning og afholdelse
Bestyrelsesmøder, planlægning og afholdelse
Kontakt til offentlige myndigheder
Repræsentere AAFK overfor idrætsorganisationer
Stævner i tæt samarbejde med bestyrelsen og Michael Schow
SKV
Reklameaftaler
Medlemspleje
Næstformanden
Drift af klubhus
Lerduer, lagerstyring, bestilling og indbæring
Åbne og luk, skeetbanerne
Instruktørkorps
Kassereren
Økonomi
Kontingent
Tilskudsansøgning
Kantinen, drift - herunder især kontanter, patroner og lerduesalg
Overvågning og alarmer
Internet, facebookgrupper, hjemmeside og webmaster
Palle Gustafsson
Grønne arealer, skeetbanerne
Maskinpark, skeetbanerne
Projekt ”net mellem skeetbanerne”
Lars Beck Pedersen
Foreningsvåben
Arbejdsdage
Henry Vester
Affaldshåndtering
Låse og nøgler
Grønne arealer, trapbanerne

Jørn Petersen
Maskinpark, trapbanerne
Arrangementer (polterabender mv.)
Åbne og luk, trapbanerne
Bestyrelsesarbejde er ledelse. Det betyder, at den bestyrelsesansvarlige ikke skal klare opgaven alene, men
han skal have fokus på området, tager teten og initiativer. Udførsel og implementering selvfølgelig med
hjælp af den øvrige bestyrelse, samt af alle klubbens dygtige og initiativrige medlemmer 😊 eller bestilt og
betalt arbejde fra ekstern leverandør.
Såfremt bestyrelsen ikke har kompetencerne eller mulighederne for at udføre en opgave og der ej heller er
hjælp, at hente fra medlemskredsen, så må klubkassen holde for. Der vil blive bestilt professionel
assistance som kan medføre en strammere økonomi med prisstigninger eller kontingentforhøjelser til følge.
Der appelleres derfor til, at alle giver en frivillig hånd med.
Eventuelle medlemshenvendelser vedrørende ovennævnte ansvarsområder bedes venligst ske direkte til
den bestyrelsesansvarlige.
Den nyvalgte formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelseskollegaer vil som oftest være tilstede
på klubbens anlæg omkring en times tid før skydebanens åbning - og vil indtil 15 minutter før skydestart
være til disposition i klub-anliggender. I skydetiden vil bestyrelsesmedlemmerne selvfølgelig skyde, træne,
spise og hyggesnakke på linje med alle øvrige herlige medlemmer og gæster.

