Bestyrelsesmøde 4/2013 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Tirsdag den 14. maj 2013 kl. 18.30 til 21.00

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.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Konkrete skydebanesager
Lukket punkt
Lukket punkt
Forberedelse af generalforsamlingen 15. juni 2013
Meddelelser
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat af møderne i FU og Skydebaneforeningens bestyrelse 11. april 2013 blev
godkendt.
Det blev konstateret, at FU har afsluttet sit virke.

3.

Konkrete skydebanesager
3.1. DSB/ASF, J.nr.: 705901-6592
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering samt hæve/sænkeborde.
De samlede udgifter udgør 1.262.000 kr. Der ydes kommunal støtte med 300.000
kr. Foreningen indskyder 367.500 kr. Anden støtte på 100.000 kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et
tilskud på 150.000 kr. samt et 10-årigt rentefrit lån på 345.000 kr.
Beslutning:
Det indstillede blev bevilget.
3.2. Karby Skyttekreds
FU behandlede Karby Skyttekreds’ på sit møde 7/2013 - 14. december 2012 og
bevilgede henstand til 1. juli 2013. Skydebane rådgiver Leif N. Bay blev sat på
sagen for en nærmere udredning. Foreningen har i alt fem lån med en samlet
hovedstol på 548.000 k. pr. ultimo 2012 med samlet årligt afdrag på 54.850 kr.
Leif N. Bays udredning forelå som bilag.
Indstilling:
Foreningen betaler afdrag pr. 1.7.2013.

Karby Skyttekreds bevilges afdragsfrihed i december 2013 og dermed et års
forlængelse af lånet.
Beslutning:
Den indstillede ordning blev besluttet.
3.3. Præsentation af skydebanemodel bl.a. ved Landsstævne ’13 i Esbjerg.
LH orienterede.
Beslutning:
Der anvendes midler på, at producere videomateriale o.l., som kan ligge på
hjemmesiden og medbringes elektronisk ved foreningsbesøg mv.
4.

Lukket punkt

5.

Lukket punkt

6.

Forberedelse af generalforsamlingen 15. juni
Bestyrelsen gennemgik dagsordenen og forberedte i øvrigt generalforsamlingen.

7.

Meddelelser:
Randers Skyttekreds – lån til elektronisk markering og alarm.
Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse bevilgede på sit møde 3/2013 – 11.
april 2013 lån til Randers Skyttekreds stort 495.000 kr. Skytteforeningen har
efterfølgende oplyst, at Randers Kommune støtter projektet med 200.000 kr..
Lånets hovedstol reduceres derfor tilsvarende med 200.000 kr. til 295.000 kr.
Revideret udgave af ”15 m bogen”
Leif N. Bay og Søren S. Bendixen har revideret ”15-m bogen” som er lagt på
www.skytten.dk
Danmarks Jægerforbund
LH deltager i Danmarks Jægerforbunds generalforsamling 15. juni 2013. Dette
kolliderer med Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelsesmøde og
generalforsamling. Der er enighed om, at prioritere, at LH kan deltage om
formiddagen i jægerforbundets møde. LH afgiver skriftlige bemærkninger til
bestyrelsesmødets punkter.
LH og SFA orienterede om deltagelse i netværksmøde hos Danmarks Jægerforbund
6. maj 2013. Idéen om et forum, hvor våbenbrugere mv. udveksler tanker og tiltag
er god. Kredsen af deltagere og formen for samarbejdet skal der arbejdes videre
med på et møde efter sommerferien. Det er DGI skydning, der er part i
samarbejdet, og ikke Skydebaneforeningen.

8.

Eventuelt
Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Lørdag, den 15. juni 2013 kl. 09.00 til 11.30. LH kan ikke deltage.
SFA/nk 21. maj 2013
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