Bestyrelsesmøde 3/2013 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Torsdag den 11. april 2013 kl. 21.30-22.45

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).

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Konkrete skydebanesager
Forberedelse af generalforsamlingen 15. juni 2013
IWA-messe i Nürnberg
Meddelelser
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Under punkt 3 tilføjedes nyt pkt. 3.6.

2.

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

3.

Konkrete skydebanesager
3.1. Brørup Skydebaner, J.nr.: 706121-6605
Ansøgning om tilskud og lån til indretning af ny 15m bane
De samlede udgifter udgør 446.663 kr. Der ydes ikke kommunal støtte da
kommunen opfører samtlige lokaler til foreningen - Foreningen indskyder 100.000
kr.
Indstilling:
Det indstilles til forretningsudvalget, at der bevilges et tilskud på 181.500 kr. samt
et 10-årigt rentefrit lån på 181.500 kr.
Da SBU ikke giver tilskud/lån til møbler/inventar er disse fratrukket (76.338 kr.).
Bevillingen forudsætter:
At der udarbejdes en lejekontrakt, der løber i minimum lånets løbetid
Bestyrelsens drøftelse:
Det skal afklares, om Brørup Skydebaner er medlem [efter mødet er dette afklaret,
og foreningen er medlem, og det er denne enhed, og ikke Brørup Skyttekreds, der
er ansøger]. Beslutningen er truffet under nævnte forudsætning.
Beslutning:
Det indstillede blev bevilget.

3.2. Randers Skyttekreds, J.nr.: 705101-6586
Ansøgning om tilskud og lån til alarmsystem samt elektronisk markering.
De samlede udgifter udgør 634.312 kr. Der ydes kommunal støtte på ukendt beløb.
Indstilling:
Det indstilles til forretningsudvalget, at der bevilges et tilskud på 99.300 kr. samt
et 10-årigt rentefrit lån på 495.000 kr.
Beslutning:
Det indstillede blev bevilget.
3.3. Esbjerg Skydebaner, J.nr.: 706010-6587
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering, der skal anvendes under
L2013 og være permanent på anlægget.
De samlede udgifter udgør 652.400 kr. Der ydes ikke kommunal støtte. Foreningen
indskyder 20.000 kr.
Der bevilges følgende:
Til 200m anlægget. Lån 8 x 7.500 kr. = 60.000 kr. Tilskud 202.000 kr.
Til 25m anlægget. Egenbetaling 20.000 kr. Tilskud 40.000 kr. Lån 290.000 kr.
Tilbagebetalingen af det nye lån starter, når det eksisterende lån til elektronisk
markering på 50 m banen er betalt færdigt i 2016.
Indstilling:
Det indstilles til forretningsudvalget, at der bevilges i alt et tilskud på 242.000 kr.
samt et 10-årigt rentefrit lån på 350.000 kr.
Beslutning:
Det indstillede blev bevilget. Det er Esbjerg skydebaner, der er medlem, og ikke
Esbjerg Skyttekreds, der er ansøger. Første afdrag betales i 2017.
3.4. Nykøbing Sj. Skytteforening, J.nr.: 710409-6588
Ansøgning om tilskud og lån til nyt ventilationsanlæg samt renovering af 15m
bane.
De samlede udgifter udgør 453.500 kr. Der ydes kommunal støtte på 37.500 kr.
Foreningen indskyder 25.000 kr. Anden støtte 20.000 kr.
Indstilling:
På forudsætning af at der fremsendes yderligere et sammenligneligt tilbud på
ventilation. Indstilles det til forretningsudvalget, at der bevilges et tilskud på
242.000 kr. samt et 10-årigt rentefrit lån på 129.000 kr.
Bestyrelsens behandling og beslutning:
FL deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet, da sagen angår hans
egen forening.
Bestyrelsen konstaterede, at der kun forelå ét tilbud, og at der derfor skal foreligge
et yderligere tilbud, hvorfor sagen ikke burde være sat på dagsordenen før dette
tilbud forelå. Under forudsætning af, at det yderligere tilbud ikke er billigere end
det tilbud, der foreligger fra Dansk Klimateknik A/S blev det indstillede bevilget.
Hvis det andet tilbud er billigere skal sagen genbehandles.
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3.5. DDS Vestsjællands bane i Søskoven
LH orienterede fra generalforsamling, hvor banens overgang til en
skydebaneforening blev drøftet, og SFA orienterede fra møde afholdt mellem
landsdelsforeningen og de interesserede foreninger. SFA medvirker i møde med
Sorø Akademi og bistår også i øvrigt i sagen. Leif Bay er på sagen i forhold til
teknisk rådgivning.
3.6. Støjberegninger for 25 m-baner angående skydning med grovpistol med
større kaliber end .38
Der forelå en konkret ansøgning fra Karlslunde Skytteforening.
Bestyrelsen drøftede en fastlæggelse af praksis på området, da der kan forventes
en del ansøgninger, og da Skydebaneforeningen står foran en hård prioritering af
anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer. Administrationen
har oplyst, at det vil koste i størrelsesordenen 30.-40.000 kr., at lave en beregning
for den enkelte bane.
Beslutning:
For hver landsdel tilbyder Skydebaneforeningen at lave én støjberegning.
Beregningen laves for den skydebane, som landsdelen har prioriteret. Denne
prioritering foretages enten af landsdelen på forhånd, ellers forelægges landsdelen
spørgsmålet, når den første ansøgning for landsdelens foreninger modtages.
Skytteforeningen skal selv betale halvdelen af omkostningerne, herunder de
lønomkostninger mv., som skydebaneforeningen har.
I forhold til den konkrete ansøgning betyder dette, at den forelægges DDS Roskilde
til prioritering og vilkårene oplyses for foreningen.
4.

Forberedelse af generalforsamlingen 15. juni 2013
Mødets dagsorden og praktiske forløb blev drøftet.

5.

IWA-messe i Nürnberg
LH orienterede om messen 8.-9. marts 2013

6.

Meddelelser:
Mødet berammet til 12. marts 2013 i Skydebaneforeningen Danmark blev aflyst.
SFA og Leif N. Bay har besluttet, at Leif N. Bay og Søren Bendixen laver indstik til
sidste udgivelse af bladet SKYTTEN omhandlende skydebaneforhold.

7.

Eventuelt
Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Tirsdag, den 14. maj 2013 kl. 17.30 til 21.30
SFA/nk 7. maj 2013

3

