Århus Flugtskytte-Klub
Generalforsamlingen tirsdag, den 19. november 2018 kl. 18,00.
Formand John Pfeiffer bød deltagerne i årets generalforsamling velkommen.
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 FlugtskytteKlub. 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.
Det blev indskærpet at båndoptagelse af generalforsamlingen er ikke tilladt da medlemmer i forsamlingen
ikke ønsker dette.
Thomas Jensen foreslået som dirigent.
1. Valg af dirigent og referent.
Thomas Jensen blev valgt som dirigent.
Nicolai Møller tager referat.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen er indvarslet korrekt i henhold til vedtægter
og efterfølgende generalforsamlingsbeslutninger. Der deltog 22 stemmeberettigede
medlemmer på generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning fremlægges i 3 dele, generel beretning ved John, Trap ved Jørn og Skeet ved
Christian.
Generel beretning ved John (herudover henvises til formandens beretning)
Vi har i 2019 haft en medlemsfremgang på ca. 12 % og er i dag 154 medlemmer.
Kommunikation til medlemmer foregår via Facebook, E mail (vi har 9 medlemmer der
modtager via brev), på banen og telefonisk.
Klubbens flugtskydningsbaner blev sikkerhedsgodkendt i 2019. Godkendelsen løber i
en 3 årig periode.
Danske Skytte Union barslede i 2019 med nye sikkerhedsbestemmelser for riffel og
pistol Michael Hansen arbejder ihærdig for at der laves selvstændige
sikkerhedsbestemmelser for flugt.
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.

Derudover sponsoreres klubben af Nyt Syn og Nystrøm & Krabbe.
Klubbens logo bruges i mange sammenhænge men det foreligger kun i begrænset digitaliseret
format. I samarbejde med GrejFreak.dk har vi arbejdet med en mere tidssvarende logo
samtidig med stor respekt for det gamle. Resultatet offentliggjort på Facebook.
Klubbens regnskabssystem er omlagt til et nyt internet baseret økonomisystem. Regnskab på
nettet – meget bedre opfølgning og statusmuligheder.
Vi har i 2019 haft rigtig mange gæsteskytter og arrangementer.
Vor nye hjemmeside er formentlig årsagen hertil hvor indkommende forespørgsler er
styret af Jørn og supporteret af vort instruktørkorps.
Ressourcetrækket på instruktørerne er stort og vi mangler instruktørkræfter. Der er
instruktørkursus i Aalborg primo december 2019, her skal lyde en stor opfordring til at
interesserede tilmelder sig og giver en hjælpende hånd med vore gæster.
vil efter samme skabelon fortsætte i 2020. Der er altid plads til flere i teamet.
Klubbens grønne områder og banearealerne er også i 2019 blevet plejet på behørigt
vis, 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 – ved Palle & Christian
Trappe ned i graven til Trap2 er renoveret – ved Henry, Jan og Jørn
Akustisk udkald til trap2 er blevet opgraderet, nedstøbt fundament – ved Jan
Præmiepodiet er frisket op – ved Christian og Lars Beck
Sidste etape af energioptimeringen:
Censor til varmepumpe
Sidste lamper/lyspaneler opsat
Vi havde i begyndelsen af året service på alle maskinerne og de har kørt tilfredsstillende i 2019.
Vor sikring af bane og klubanlæg ved skiltning om kameraovervågning har virket, ingen
hærværk i 2019. Alle vore lamper med lyscensorer på klubhuset er udskiftet til nye under
garanti.
Der har været afholdt følgende stævner i 2019:
OBS i januar
Trap-stævne
DFF, DM
Århus Grand Prix
Old Boys
Klubmesterskab
Stor tilfredshed med kantinen og samarbejdet med Lars Eriksen så dette fortsættes i
2020.
Vor elregning er stadig reduceret i forhold til før vi fik energioptimeret klubhuset.

Udover at være mødested for medlemmer og centrum i klubbens aktiviteter har klubhuset i
2019 været anvendt af medlemmer og kurser via Dansk Skytte Union.
Klubben har i 2019 ydet tilskud til konkurrenceskytters deltagelse i et DM.
Følgende har modtaget tilskud:
Klaus Folke, Thomas Jensen, Christian Bech og Per Møller.
Der er i brugt meget tid på både gæster i klubben, bestyrelsesarbejde, vedligehold og
drift af klubbens anlæg og materiel og en stor tak blev rettet til de ildsjæle der altid er
klar til at hjælpe til.
Trap beretning ved Jørn
Der har kørt rigtigt godt i 2019, maskinerne har kørt fint.
Trappen til udkasthus på bane 2 er udskiftet.
Der har været flere skytter generelt i 2019 og antallet af arrangementer udefra har
været meget højt.
Banen bliver kun brugt til jagttegn via Preben nogle få gange i løbet af året da vi ikke som
Hadsten kan tilbyde en jagt bane.
Afholdte stævner:
Nordisk Trap d. 25 Maj:
18 deltagere (desværre deltog ingen AAFK skytter)
Klub mesterskab d. 28 september:
Nordisk Trap vundet af Michael Hansen med 47
OL Trap vundet af Rasmus Beck med 24
Skeet beretning ved Christian
Året har generelt været godt og vi har set mange skytter både medlemmer men også
nye skytter. Banerne har kørt fint og det er rart at se der har været en del flere hjælpere til
både stort og småt.
Træningen er gået godt dog er det samme deltagere men vi forsøger igen næste år.
Afholdte stævner:
OBS d. 24 februar:
34 deltagere (11 flere end 2018)
Vundet af Emil Kjeldgaard (Bedste af 4 fra AAFK, Michael Hansen nr. 12 med 107)
DFF DM d. 18/19 Maj:
30 deltagere
DM finale: Klaus Folke nr. 4, Rex Rafn nr. 6
Veteran: Klaus Folke nr. 1, Thomas Jensen nr. 6
Oldboys: Rex Rafn nr. 2
Senior: Bo Sørensen nr. 5
AAFK2, Bo Sørensen, Klaus Folke, Christian Beck nr. 2
AAFK3, Thomas Jensen, Rex Rafn, Carsten Laursen nr 3

ÅGP d. 22/23 Juni:
41 deltagere (2 færre end 2018, 7 AAFK skytter mod 10 i 2018)
Elite: bedst fra AAFK var Michael Schow med 111
A-række: Lars Beck nr. 4 , Klaus Folke nr. 5
B-række: Michael Hansen nr. 2
Oldboys stævne d. 9 september:
36 deltagere (12 flere end 2018)
Vundet af Jan Mortensen med 95
A-række: Per Møller nr. 2
B-række: Per Højgaard nr. 3
Klub mesterskab d. 28 september:
A-række: Thomas Jensen 48, Michael Hansen 46, Klaus Folke 45
B-række: Palle 37, Rasmus B 33, Søren P 33
Andre stævner:
Scandinavien Open 1/2 Juni
A-række: Lars Beck nr. 6
DM Dansk Skytte Union
Veteran: Per Møller nr. 1, Klaus Folke nr. 4.
3. Kasserens beretning og godkendelse af denne og regnskabet for det forløbne år.
Kasserer Emil Lykke gennemgik regnskabets hovedtal og følgende blev fremhævet:
Post 90: reduceret da der ikke foreligger energtilskud i 2019
Post 304: budget for vedligehold af bane er øget da vi har holdt igen i 2019
Post 714: værdi på klubhus er nedskrevet til hvad der kan realiseres.
Der var spørgsmål til postering af kantine hold?
Kantinen er ikke en klub indtægt og derfor nu ikke medtaget i regnskabet.
Regnskabet og beretning blev godkendt.

4. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Der er enighed om fastholdelse af nuværende kontingent.
Uændret kontingent vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag 1 fra Klaus Folke vedr. duer til nedsat pris for pensionister.
Bestyrelsen er ikke for dette forslag, ved overslagsberegning vil dette forslag påfører
klubben et indtægts tab på ca. DKK 14.000.
Ved håndsoprækning var ingen for dette forslag – forslag er forkastet.
Forslag 2 fra Peter Sørensen vedr. sikkerhedsnet mellem skeet 1 og 2
Initiativet blev startet på arbejdsdagen 5. september og vil pr Palle og Christian være
klar til 2020 sæsonstart.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Christian Beck
- Modtager genvalg
Palle Gustafsson
- Modtager genvalg
Henry Vester
- Modtager genvalg
Christian, Palle og Henry er alle genvalgt.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (årligt)
Suppleant 1 - Michael Hansen er valgt
Suppleant 2 - Per Møller er valgt
8. Valg af 2 interne revisorer og 1 suppleant (årlig)
Revisor 1 – Per Højgaard er valgt
Revisor 2 - Ahmad Mohseni er valgt
Revisor suppleant – Ingen valgt
9. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger om noget
Chresten havde på eget initiativ medbragt en pris som blev overragt til Lars Eriksen.
Der blev spurgt til forholdet mellem Dansk skytte Union og DFF, Michael Hansen informerede
at han mente DIF havde fastlagt at de ikke ønskede 2 forbund under DIF.
Forespørgsel fra Lars Eriksen – er der en mulighed for at anerkende mærkedage som
begravelser, runde fødselsdage mv. Bestyrelsen vil tage dette op ved først kommende lejlighed
og returnerer på forslaget.
Der blev af dirigenten takket for god ro og orden og generalforsamlingen erklæret afsluttet.

Aarhus, den 25. november 2019

Sign. Thomas Jensen
Dirigent

