Bestyrelsesmøde 1/2014 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Mandag den 13. januar 2014 - kl. 14.30 til 17.15

Sted:

Administrationsbygningen, mødelokale 1,
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere:

Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Michael Nørup (MN),
Birgitte Nielsen (BN) og Anders K. Jørgensen (AKJ).
Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK).

Dagsorden:

1.

1. FL præsenterer og byder Hans Henrik Lamp velkommen som ny
direktør i Skydebaneforeningen Danmark
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referater fra sidste møder, 28. oktober og 19.
december
4. Idrætspolitisk orientering
5. Opfølgning på netværksmødet med regionale skyttecentre
6. Strategi
7. Skydebaneområdet
8. Meddelelser
9. Eventuelt

FL præsenterer og byder Hans Henrik Lamp (HHL) velkommen som ny
direktør i Skydebaneforeningen Danmark
FL bød velkommen til anden del af møde 9/2013 og en særlig velkomst til HHL.
Bestyrelsen præsenterede sig og fortalte kort om baggrund og kompetencer for at
sidde i Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse.
HHL orienterede om sine første 40 dage i jobbet som direktør med afsæt i
administrationen generelt og de tre virksomhedsområder.
HHL viste eksempler på den nye grafiske linje.

2.

Godkendelse af dagsorden
Det bemærkedes, at bestyrelsesmødet den 5. december 2013 var blevet aflyst på
grund af dårligt vejr. Dagsordenen var blevet opdelt i to dele, nemlig en ”hastedel”
som blev behandlet på telefonmøde torsdag den 19. december 2013 og øvrige
punkter som skulle behandles på dette møde.
Dagsordenens punkter var blevet opdateret.
Der var ingen tilføjelser af dagsordenen.

3.

Godkendelse af referater fra sidste møder, 28. oktober og 19. december.
Referat af møde 8/2013 – 28. oktober 2013 og referat af telefonmøde 9/2013 blev
godkendt.

4.

Idrætspolitisk orientering
Birgitte Nielsen orienterede om idrætspolitisk nyt.
BN oplyste, at der er særligt fokus på to store områder, nemlig:
• Kulturministeriets igangværende udredning
• DGI og DIF’s fælles vision for dansk idræt 25-50-75
BN slog fast, at det giver god mening at organisationerne samarbejder på mange
områder, men det handler om at finde formen.
Derudover arbejdes der med folkemøde på Bornholm.
BN bemærkede med tilfredshed, at Landsstævnet i Esbjerg gav overskud.

5.

Opfølgning på netværksmøde med regionale skyttecentre
Bestyrelsen evaluerede på netværksmødet 25. november 2013 med 8 regionale
skyttecentre. Mødets referat / notat indgik som bilag.
Der var ingen bemærkninger til formen af mødet.
BN udtalte, at det generelt var et godt møde. BN fastslog, at mødedeltagerne er
meget forskellige og at det er en god ide at samles igen.
På netværksmødet blev bestyrelsens overvejelser om ændringer i forbindelse med
ammunitionskøb drøftet. Henning Kristensen havde lyttet til kommentarerne på
mødet og på baggrund heraf udarbejdet nyt oplæg som bestyrelsen fik udleveret
på mødet. HHL supplerede.
Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af emnet.
FL konkluderede, at Skydebaneforeningen Danmark skal vente med at foretage
ændringer indtil vi har arbejdet på vores strategi, talt med DGI Skydning og
landsdelene. Konkurrenceforhold og muligheder i lyset heraf drøftes yderligere med
HK, HHL og FL.

6.

Strategi
Skydebaneforeningen Danmark skal udarbejde ny strategi og forretningsplaner i
2014.
Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af forventninger til strategiprocessen,
tidshorisont samt prioritering af hvad der skal indgå – og hvad der ikke skal.
FL konkluderede, at der til næste bestyrelsesmøde foreligger en råskitse/skelet og
en køreplan for strategiarbejdet ligesom en facilitator er udpeget. Målet er, at der
foreligger en færdig strategi omkring oktober, november måned 2014, således at
budgettet for 2015 kan afspejle denne.

7.

Skydebaneområdet
Skydebanesager:
Skydebaneudvalget har ikke sendt sager videre til bestyrelsens behandling.
Bestyrelsen behandlede to lukkedes sager.

8.

Meddelelser:
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Møde mellem DGI-huse og haller og Skydebaneforeningen Danmarks
administration.
Der er i november afholdt møde og truffet aftaler om løbende gensidig information.
Logo og hjemmeside
Der arbejdes på at få den grafiske linje endeligt på plads.
Aftale om juridisk bistand
FL har indgået aftale med SFA om juridisk bistand for Skydebaneforeningen samt
en aftale med SFA om support til HHL i Q1-2014.
Miljøgodkendelse – 25 og 50 m biatlonbane ved Vingsted Skydebaner
Vejle Kommune har i oktober 2010 meddelt tillæg til eksisterende
miljøgodkendelse til etablering af 25 og 50 m biatlonbane ved Vingsted
Skydebaner. Afgørelsen blev påklaget til Miljøklagenævnet af omboende.
Natur- og Miljøklagenævnet har ved skrivelse af 20. december 2013 meddelt, at
Vejle Kommunes afgørelsen stadfæstes. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er
endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Svinebanen – som skal placeres i modsatte side af hjortebanen (200 m
banen)
Svinebanen kræver ingen selvstændig godkendelsen, men der kræves
landszonetilladelse. Kommunen er i gang med at udarbejde landszonetilladelsen.
Den forventes færdigbehandlet af kommunen i februar 2014, herefter kommer en
høringsfase på 4 uger. Opførelse af banen må først påbegyndes når
landszonetilladelsen foreligger.
Middelfart Sparekasse
HHL orienterede om møde med Middelfart Sparekasse, Ødsted afdeling, om
depotpleje m.m.
Skyttebutik-nyt
Henning Kristensen har besluttet, at der i sommerperioden fra 1. marts til og med
september (juli undtaget) holdes lørdagsåbent fra kl. 10.00 til 13.00.
9.

Eventuelt
Næste møde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 til 18.30 med efterfølgende middag i Vingsted
hotel & konferencecenter. Det afklares i hvilken rækkefølge bestyrelsen mødes med
DGI Skydning (Landsudvalg).
-/nk 21. jan. 2014
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