Velkomst
Velkommen og velmødt til årets generalforsamling i Aarhus Flugtskytte-Klub
2019 har været et hårdt år for vore veteran - seniorer, vi har måttet sige farvel til
mangeårige gode og velkomne medlemmer Lasse Knud Erik Rasmussen, Kurt Nielsen bedre
kendt som Kaptajn Kurt og nu for ikke så længe siden Jørn Skøtt. Æret være deres minde.
Efter næsten et år i bestyrelsen har Lars Bech valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i
Århus Flugtskytte-Klub. Tak til Lars for indsatsen – og velkommen til Nicolai Møller, der som
første suppleant overtager Lars’ plads. Nicolai vil være på valg til næste år, hvor Lars ville
have været på valg såfremt han havde siddet 2 års perioden ud.
Bestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsens beretning har vi delt op. Den generelle beretning står formanden for mens
skeet- og trapresultaterne klarer Christian og Jørn.
I Århus Flugt Skytte-Klub er vi i dag 154 medlemmer:
107 stk. almindelige seniormedlemmer
37 stk. SKV-holdere
47 stk. juniorer eller pensionister til halvt kontingent (samlet rabat på små kr. 12.000)
Medlemsfremgang på 12% (137 medlemmer i 2018)
27 stk. der var medlemmer i 2018 fornyede ikke deres medlemskab i 2019
44 stk. nye medlemmer i 2019 – det er mange, tak til Lars Eriksen – du er en stor del af
årsagen dertil.
Kommunikationen og informationsservice til medlemmerne sker via:
Facebook, lukkede gruppe & den åben
Mail – kun 9 medlemmer hvor vi ikke har en e-mailadresse (dejlig
portobesparelse).
Velkomstmail til nye medlemmer
Mailingliste på ca. 350 personer
På banen
Telefonisk
Klubbens flugtskydningsbaner blev sikkerhedsgodkendt i 2019. Godkendelsen løber i en 3
årig periode. Sikkerhedsskiltningen samt hegn blev i forbindelse dermed gennemgået og
ajourført. Tak til Palle, Dorthe, Jørn, Henry, Jan, Michael Hansen og undertegnede for
indsatsen. Især wiren over søen var en lille udfordring – men det praktiske med det
fornøjelige. Michael Hansen fik sig en svømmetur i sommervarmen.
Danske Skytte Union barslede i 2019 med nye sikkerhedsbestemmelser. Målrettet mod riffel
og pistol – altså kugle. Klubben har opfordret Dansk Skytte Union til, at der bliver udarbejdet
appendix målrettet mod hagl og flugtskydning. Jeg ved, at Michael Hansen arbejder ihærdig
for, at der laves selvstændige sikkerhedsbestemmelser for flugt. Flot og godt Michael.

Klubben fik i 2019 ny hovedsponsor ved GrejFreak.dk. Nye bannere er sat op, de første
ydelser har klubben fået ved præmier til konkurrencer og hjælp til logo. Husk konkurrencen i
dag. Tak til Christian Bech og Emil Lykke for hjælpen til indsatsen at få aftalen på plads.
Derudover sponsoreres klubben af Nyt Syn og Nystrøm & Krabbe.
Til klubbens Grand Prix (og vore andre stævner) var der præmissponsorater fra:
Nyt Syn v/Bjarne Jensen
Nystrøm & Krabbe
Inco, Cash & Carry
Hagelquist Vine
Kaffeagenterne
Østjysk Våbenhandel
Bros Wine
Daim
Langhoff & Juhl
Small Danish Hotels
GrejFreak
Duematic
PV Lerduer
Digigraf
Rema 1000
Kantinebestyrer Lars Eriksen
1.000 tak til alle sponsor.
Tak til Michael Schow og især Michael Hansen i forbindelse med indsatsen på
sponsorpræmier til vort flagskib Aarhus Grand Prix
Klubbens logo bruges i mange sammenhænge men det foreligger kun i begrænset
digitaliseret format. I samarbejde med GrejFreak.dk (flot arbejde Jesper W. Nielsen,
GrejFreak.dk) har vi arbejdet med en mere tidssvarende logo samtidig med stor respekt for
det gamle. Resultatet har for ikke så længe siden været offentliggjort på Facebook. Jeg
håber I syntes om resultatet.
Økonomien den vil kassereren komme ind på senere. Her kan dog allerede røbes, at den er i
god gænge. Især arrangementer skærper godt i kassen. Vi har omlagt klubbens
regnskabssystem til et nyt internet baseret økonomisystem. Regnskab på nettet – meget
bedre opfølgning og statusmuligheder. Super arbejde og tak for indsatsen til Emil Lykke.
Som nævnt ovenfor er arrangementer en ikke uvæsentlig indtægtskilde for klubben. Vi har i
2019 haft rigtig mange gæsteskytter og arrangementer. Vor nye (opgraderet i 2018, sobert
arbejde Emil) hjemmeside er formentlig årsagen hertil.
Stor tak til Jørn Pedersen for styringen og besvarelse af de mange telefonopkald og mails fra
interesserede arrangementskunder.

En kæmpe tak for indsatsen til vore aktive instruktører:
Christian Beck
Palle Gustafsson
Jørn Pedersen
Henry Vester
Jan Henriksen
Michael Hansen
SP - Søren Peter Jensen
Klaus Folke
Emil Lykke
Per Møller
John Pfeiffer
Ressourcetrækket på instruktørerne er stor, det nærmer sig ordet ”for stort”. Vi mangler i
høj grad instruktørkræfter, interesserede kan nå det endnu - der er instruktørkursus i
Aalborg primo december 2019 (hvor Michael Hansen og Per Møller er instruktører). Klubben
betaler deltagergebyret – også kørsel mod af medlemmet indtræder i instruktørkorpset. Her
skal lyde en stor opfordring til, at give en hjælpende hånd med. Honorering i lerduer – en
runde pr. instrueret deltager.
Super, at Nicolai Møller har meldt sig på banen og har tilmeldt sig kurset i Aalborg – tak for
det Nicolai.
Åbning og lukning af flugtskydningsbanerne blev klaret af et team bestående af
bestyrelsesmedlemmerne + Jan Henriksen, Henning Gudicksen og Nicolai Møller. Det har
fungeret tilfredsstillende i 2019 og vil efter samme skabelon fortsætte i 2020. Tak for
indsatsen gutter. Der er altid plads til flere i teamet - honorering via lerduekort.
Klubbens grønne områder og banearealerne er også i 2019 blevet plejet på behørigt vis.
Tak til Jan og Michael H. og også Nicolai Møller for pleje af græsarealerne
Grene der hang for meget ud over banearealet og parkeringspladserne er beskåret af
eksterne folk med store maskiner.
Omkring banerne og klubhuset har vi eller er vi i gang med følgende:
Net mellem skeet-banerne, nu opstartet – Sådan Palle & Christian (mere herom under
medlemmers forslag)
Trappe ned i graven til Trap2 ved, at blive renoveret – Tak til Henry, Jan og Jørn
Akustisk udkald til trap2 er blevet opgraderet, nedstøbt fundament – Godt gået Jan
Præmiepodiet er frisket op – Tak til Christian og Lars Beck
Sidste etape af energioptimeringen:
Censor til varmepumpe
Sidste lamper/lyspaneler opsat
Vore DueMatic lerduemaskiner har i 2019 opført sig tæt på eksemplarisk. Vi havde i
begyndelsen af året service på alle og udover lidt med mikro chippens pladsering – på skeetmaskinerne, har der ikke været noget. Konklusion – de har kørt tilfredsstillende i 2019

Det samme kan vi sige om vore PV-lerduer – de har generelt kørt upåklagelig. Med
pulverduerne til Århus Grand Prix var der dog store udfordringer. De var sponsoreret af PVLerduer – Desværre var de ikke til, at skyde i stykker – så duerne blev alene anvendt i A- og
B-finalerne. Elitefinalen blev som resultat heraf skudt på almindelige lerduer.
Vor sikring af bane og klubanlæg ved skiltning om kameraovervågning har virket. Ingen
hærværk i 2019. Selv blomsterne på vore bord-/bænkesæt kunne stå uantastet. Alle vore
lamper med lyscensorer på klubhuset er udskiftet til nye under garanti.
Der har været afholdt følgende stævner i 2019:
OBS i januar, velbesøgt - overskudsgivende
Trap-stævne, tak til trap-folkene - overskudsgivende
DFF, DM, tak til Thomas for samarbejdet - overskudsgivende
Århus Grand Prix, stor tak til Jørgen Rasmussen for assistancen – økonomien
balancerede
Old Boys, tak til Per Møller - overskudsgivende
Klubmesterskab, tak til Palle og Thomas - underskudsgivende
Tak til Lars Eriksen for veludført kantine servicering og mange dejlige måltider.
Tilfredsheden med samarbejdet har været gensidig så samarbejdet fortsætter i 2020. Det
ser vi frem til.
Klubben skal selv handle dets affald. Det har i 2019 foregået på følgende vis:
Lars E. klarer selv køkkenaffaldet
Firmaet der tidligere hentede patronhylstrene gik konkurs
Jan og Henry handler nu hylstre og pap – bare stærkt Jan og Henry
Pap afbrændes ikke mere
Rensning af søen, tak til miljøteamet
Den af NRGi sponsorerede varmepumpe fungerer stadig efter hensigten. Vor elregning er
blevet reduceret med 58% i forhold til før vi fik energioptimeret klubhuset. Det lave niveau
holdes stadig. Vi forsøgte at gentage finansieringssuccesen men desværre blev vor
ansøgning om græsslåmaskiner afvist af NRGi – så de gamle skal holde lidt endnu.
Udover at være mødested for medlemmer og centrum i klubbens aktiviteter har klubhuset i
2019 været anvendt til:
Dansk Skytte Union – Trænerkursus over 2 omgange
Konfirmation
Dansk Skytte Union – Våbenteknisk kursus
Vi stiller gerne vort klubhus til rådighed for medlemmer og Dansk Skytte Union
Alkoholpolitik hænger på døren, Århus Flugtskytte-Klub er ikke et værtshus – men det er
selvfølgeligt helt ok, at drikke en pilsner når man er færdig med, at skyde. Overholdelse af
politikken går den rigtige vej.
Klubben har i 2019 ydet tilskud til konkurrenceskytters deltagelse i et DM. Følgende har
modtaget tilskud:

Klaus Folke
Thomas Jensen
Christian Bech
Per Møller
2019 var samtidig mit første år som formand i Århus Flugtskytte-Klub, det har været et
spændende år med masser af ting, at sætte sig ind i, masser af udfordringer, masser af brugt
fritid og dårlige men heldigvis flere gode oplevelser. For sjov skyld har jeg holdt lidt regnskab
med det ressourcetræk – antal timer – som formandsrollen har lagt beslag på. Det svarer
omregner til 14 ugers arbejdstid á 37 timer. Nu skal man ikke gøre alt op i penge (som vi
bankfolk ellers har en tendens til) – men med de kr. 1.500 som klubben betaler til
bestyrelsesmedlemmerne holder jeg en timeløn på små kr. 3,00 – til gengæld så lægger jeg
selvfølgelig selv printerblæk, kopipapir, benzin, internetforbindelse og mobilabonnement til.
Jeg håber og tror ressourcetrækket bliver mindre i 2020.
Til slut en stor tak til mine bestyrelseskollegaer og ildsjæle
Jørn, styring af arrangementer, instruktør og trap
Henry, altid klar til en hjælpende hånd, instruktør og trap
Palle med det store netværk, reparation af stort og småt, sikkerhedsgodkendelsesarbejde
Emil, styr på økonomien, bogføring og pengehåndtering
Christian, næstformand. Praktisk hånd, tak for sparring og mødedeltagelserne.
Lars, vedligeholdelse af geværer, VVS-toiletter, opfriskning af podie – taget Susanne med
mange gange.
Nicolai, indsats i forbindelse med vedligeholdelse af de grønne arealer.

John Pfeiffer, formand

