Bestyrelses- / telefonmøde
Nr. 9/2013 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Torsdag den 19. december 2013 kl. 10.00 til 11.30

Deltagere:

Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Michael Nørup (MN),
Birgitte Nielsen (BN) og Anders K. Jørgensen (AKJ).
Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL).
Henning Kristensen (HK) deltog i punkterne 2 og 3.

Dagsorden:

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

Godkendelse af dagsorden
Ejendommen Vingstedvej 25
Budget 2014
Skydebaneområdet
Mødekalender 2014/2015
Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
BN fortalte, at hun måtte gå fra dette telefonmøde lidt før kl. 11:00 pga. andet
møde og det samme gjaldt MN, der ville forlade mødet omkring kl. 11:00.

2.

Ejendommen Vingstedvej 25
Lejeren af ejendommen er fraflyttet og Søren S. Bendixen har udarbejdet
besigtigelsesrapport og økonomisk oversigt, der er eftersendt som
beslutningsgrundlag.
Bestyrelsen drøftede dette oplæg.

3.

Budget 2014
I punktet deltog Henning Kristensen.
Budget 2014 blev godkendt.

4.

Skydebaneområdet
Skydebanesager:
Tjørring Idrætsforening Skytteafdeling, J.nr.: 704055-6623
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15m baner.
De samlede udgifter udgør kr. 609.253,- Der ydes ikke kommunal støtte.
Eget indskud på kr. 100.000,-.
Det indstilles til bestyrelsen, at der bevilges et tilskud på kr. 265.000,- samt et 10årigt rentefrit lån på kr. 265.000,-.
Bevillingen sker under forudsætning af, at der fremsendes endnu et

sammenligneligt tilbud på ventilation. Dette tilbud skal være fra Kettek.
Bestyrelsen vedtog uden anmærkninger bevillingen.
Errindlev Skytteforening, J.nr.: 714013-6558
Ansøgning om tilskud og lån til markeringsanlæg (Megalink) på ny 15 m
bane.(Tillægsbevilling) Der er tidligere bevilget et tilskud på 600.000 kr. og et lån
på 400.000 kr.
De samlede udgifter udgør kr. 61.600,- Der ydes ikke kommunalt støtte.
Det indstilles til bestyrelsen, at der bevilges et yderligere tilskud på kr. 20.000,samt et 10-årigt rentefrit lån på kr. 20.000,-.
Det er differencen mellem det første tilbud på 186.000,- kr. og den endelige pris på
247.600,- kr. der søges en tillægsbevilling på.
Bestyrelsen vedtog uden anmærkninger bevillingen.
To lukkede sager blev behandlet.
MN forlod mødet kl. 11:01.
5.

Mødekalender 2014/2015
Bestyrelsens mødekalender for 2014 og første møder i 2015 blev opdateret og
vedhæftes som bilag.

6.

Eventuelt
Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Mandag den 13. januar 2014 kl. 14.30 til 18.30.
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