Bestyrelsesmøde 2/2013 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Torsdag den 14. februar 2013 kl. 14.30-16.30

Sted:

Administrationsbygningen, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere:

Bestyrelsen, konstitueret:
Christian Kjær Pedersen (CKP), Lars Høgh (LH) og Frank Lyngsø (FL).
Administrationen:
Direktør Steen F. Andersen (SFA).
Leif N. Bay (LNB) og Søren S. Bendixen (SSB) deltog i punkt 3.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Generelle forhold om skydebaner
3.1. Undersøgelse af bly i blod
3.2. Status på besøg på skydebaner
3.3. Tanker om fremtidig prioritering af midler til skydebaner
4. Konkrete skydebanesager
5. Udpegning af bestyrelsesmedlem i Vingsted hotel og
konferencecenter
6. Friluftsrådet og WFSA
7. Meddelelser
8. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat af mødet 14. januar 2013 blev godkendt.

3.

Generelle forhold om skydebanesager
3.1. Undersøgelse af bly i blod
Som bilag forelå notat udarbejdet af LNB om ny undersøgelse af bly i blod, og
endvidere forelå rapport fra Teknologisk Institut om luftskifteforhold.
LNB orienterede. Det besluttedes, at LNB igangsætter, at der foretages ny måling.
Når resultaterne herfra kendes besluttes det, hvordan det videre forløb skal være.
3.2. Status på besøg på skydebaner
LNB og SSB gav en status med indtryk fra deres hidtidige besøg. Tidsplanen for
besøg følges godt.
SFA og LNB vurderer, om der laves et indstik til bladet eller laves et særskilt hæfte
om skydebaneforhold.

3.3. Tanker om fremtidig prioritering af midler til skydebaner
Der forelå et notat med foreløbige overvejelser fra LNB. Der blev givet input til det
forestående arbejde med at prioritere den fremtidige indsats og anvendelse af de
økonomiske midler.
Det besluttedes, at administrationen sammen med FL arbejder videre med at lave
et oplæg til ny skydebanepolitik. Bestyrelsen vil behandle dette oplæg i takt med at
der er behov herfor.
4.

Konkrete Skydebanesager
Ingen.
SBU holder næste møde næste 7. marts 2013.

5.

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Vingsted hotel og konferencecenter
Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til at være bestyrelsesmedlem for perioden
1.5.2013 til 1.5.2015.
Leif N. Bay har været udpeget for perioden 1.5.2011 til 1.5.2013.
Det besluttedes, at LNB genudpeges.

6.

Friluftsrådet og WFSA
Det besluttedes, at Skydebaneforeningen Danmark ikke skal være medlem af
Friluftsrådet, idet DGI varetager de samlede interesser. CKP orienterer Søren
Møller herom.
Det besluttedes, at Skydebaneforeningen fortsat skal være medlem af den
internationale interesseorganisation WFSA.

7.

Meddelelser:
SFA orienterede fra netværksmøde 1. februar 2013 hos Danmarks Jægerforbund.

8.

Eventuelt
Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Torsdag, den 11. april 2013 kl. 17.30 til 21.30
(samme dag hvor FU holder møde).
SFA/nk 7. marts 2013
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