
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11/11-2013 

 

Besøg af foreningskonsulent fra DGI/Skydning Christian Jacobsen: 

- Gensidig orientering om konsulentens virke og muligheder, og foreningens tilstand. Lidt mere 

konkret om at synliggøre vore tovholdere på de enkelte aktiviteter, så alle ved hvem de er. 

- Forslag om offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. forslag om 

medlemsundersøgelse, for at kunne forventningsafstemme, og tage temperauren på foreningen. 

Kommentarer til referat fra sidste møde: 

- IAB. 

Formandens punkter: 

- Miljøsagen. Der har været afholdt møde mellem EL, Søren Bendixen (Skydebaneforeningen 

Danmark) og Christian Rasmussen (Aalborg Kommune). Det er nu afklaret hvad det er Chr. Rasm. 

ønsker: Kontrolmål på højde af volde og standpladser foretaget af autoriseret landinspektør. Vore 

støjberegninger fra Grontmij er foretaget ud fra en eksisterende terænmodel, og det er denne 

model Chr. Rasm. vil have kontrolmålinger af. Detaljeret gennemgang af Chr. Rasm. krav og mødets 

konklusioner. 

- Nu afventer vi Chr. Rasm. beslutningsreferat, hvorefter vi, sammen med DGI/Skydning sætter Ulrik 

Birkjær (UB) og Grontmij i gang. EL forespurgte om det var sandsynligt at vi kunne få lov til at bruge 

de nye kalibre på de mindst støjbelastede baner, uden at miste skydetid på andre baner. Hertil 

svarede Chr. Rasm. "Ja". 

- Vi prøver samtidig om støjberegning vil kunne tillade gængse jagtkalibre på 200m banen, da 

riffelskytterne i så fald vil kunne få en indtægtskilde ved at tillade fx indskydning for jægere mod 

betaling. 

- Michael Bruuns (MB) nøgle er nu tilbageleveret til klubben. CR flytter MBs pistol til Vestekæret på 

en transporttilladelse. 

- Vi har fået en generel orientering om Aalborg Kommunes nye vandforsyningsplan, som pt er i 

høring. Vi forventer ikke dne får nogen særlig betydning for os. 

- Vi har måske kontakt til en der kan levere uforurenet jord til Dall. EL tager kontakt vis Chr. 

Jacobsen. 

- DGI afholder idrætskonference. LØ deltager. 

- Generalforsamling planlægges til 29/1 i Haraldslund.Økonomisk overblik. 

 

Økonomisk overblik: 

- LØ gennemgik kort økonomien. Ikke meget nyt siden sidst. Årets forventede resultat bliver et pænt 

rundt nul, da året har budt på flere større indkøb (fx nye pistoler). 

 



Nyt klubhus i Dall: 

- Sagen ligger pt stille. EL kontakter John Holm (Skole og kulturforvaltningen) om hvad en ansøgning 

skal indeholde. 

Indkomne sager: 

- LØ undersøger om det er muligt at indkøbe 2 brugte luftrifler til supplement. 

- Våbenkontrollen laver igen i år lidt støj. Vi vil melde ud at fremover udsendes alle brede og 

indkaldelse til våbeneftersyn via hjemmeside og mail. Medlemmerne har derfor fremover PLIGT til 

at holde sig orienteret på hjemmesiden, og at opdatere deres mail adresser. Der er for mange 

medlemmer der ser det som foreningens ansvar at gøre opmærksom på våbeneftersynet. Det er 

det ikke, det er medlemmernes ansvar. 

- Årets ammunition er bestilt, og ankommer om 1-2 uger. Vi skal bruge ca. 4 biler til at fragte det 

hjem fra udleveringen. 

Eventuelt: 

- IAB 

Ordensregler for Dall: Udsættes til næste møde 

IDAN rapporten: udskydes igen! 

 

Næste møde indkaldes til medio Januar 2014 kl. 19.00 

 


