Bestyrelsesmøde 4/2015 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Torsdag 17. september 2015 kl. 14.30 – 18.00

Sted:

Administrationsbygningen, mødelokale 1,
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere:

Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FL), Kristian Ebbensgaard (KE), Nels Petersen (NP),
Anders K. Jørgensen (AKJ) og Kurt Petersen (KP).
Administrationen:
Hans Henrik Lamp (HHL) og Nina Kingo (NK)
I punkt 3 deltog Anette Holst Irming (AHI)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
4. Idrætspolitisk orientering
5. Nyt fra administrationen
6. Investeringsplan 2015 for Vingsted Skydebaner
7. Skydebaneområdet
8. Evaluering af hjemmeside
9. Mødekalender
10. Meddelelser
11. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af møde 3/2015 – 29. juni 2015 blev godkendt..

3.

Økonomi
I punktet deltog Anette Holst Irming (AHI)
Regnskabsopfølgning
AHI gennemgik det til bestyrelsen den 21. august udsendte halvårsregnskab 2015
og supplerede med resultat pr. august måned.
Der var ikke bemærkninger til regnskabsopfølgningen.
Budget 2016 – seminar
Bestyrelsen drøftede forslag til budget 2016.
Budget 2016 tilrettes og endeligt budget godkendes på næste bestyrelsesmøde.

4.

Idrætspolitisk orientering
Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt.
• Tipspenge – afventer efterregulering.

•
•
•

Klubliv Danmark.
Visionsarbejdet med DIF.
Ny fordelingsnøgle mellem DGI og landsdelsforeningerne drøftes.

5.

Nyt fra administrationen
HHL orienterede kort om nyt i administrationen.
• HHL og direktør Søren Brixen, DGI har holdt møde om samarbejdsområder.
• Status på ansættelse af landsdækkende udviklingskonsulent og rådgiver.
• Strategi 2020.
• Evaluering af fællesmødet med DGI Skydning 29. juni 2015.

6.

Investeringsplan 2015 for Vingsted Skydebaner
Bestyrelsen blev orienteret om status på investeringsplanen.

7.

Skydebaneområdet
Skydebaneudvalget (SBU) indstiller til bestyrelsen at tage beslutning om ændring i
vejledende retningslinjer for bevillingspraksis i skydebanesager.
Der gives i dag kun tilskud og lån til et, og kun et, elektronisk markeringsanlæg pr.
forening, til den bane med flest standpladser.
SBU har behandlet sagen på sidste møde og indstiller, at vejledende retningslinjer
for bevillingspraksis i skydebanesager ændres som nedenfor beskrevet.

Gældende.

Ændret.

Vejledende retningslinjer for
bevillingspraksis i skydebanesager
(S 1 ansøgninger der behandles i SBU og
Skydebaneforeningen Danmark)

Vejledende retningslinjer for
bevillingspraksis i skydebanesager
(S 1 ansøgninger, der behandles i SBU og
Skydebaneforeningen Danmark)

Vingsted, juli 2013
Ssb

Vingsted, september 2015
Ssb

Elektroniske markeringsanlæg:
Kortdistance (15, 25 og 50 m)

Elektroniske markeringsanlæg:
Kortdistance (15, 25 og 50 m)

Til indkøb af elektronisk markering ydes der
tilskud på kr. 2.000,-. pr. bane. Foreningen skal
selv bidrage med 50 % af restbeløb (inkl.
kommunalt eller anden støtte), og der tilbydes et
10-årigt lån på det resterende beløb.

Til indkøb af elektronisk markering ydes der
tilskud på kr. 5.000,-. pr. bane. Foreningen skal
selv bidrage med 50 % af restbeløb (inkl.
kommunalt eller anden støtte), og der tilbydes et
10-årigt lån på det resterende beløb.

Der gives ikke støtte til skærm o.l. til
resultatvisning. Dette gælder også, når skærm
mv. indgår i et samlet projekt
Nye baner behandles som normal
bevillingspraksis: 1/3 princippet.

Der gives kun tilskud til den bane med flest
standpladser. Hvis foreningen ønsker flere
anlæg, tilbydes et 10-årigt lån på 50% af den
samlede udgift.

Langdistance (200 og 300 m)
Som normal bevillingspraksis: 1/3 princippet.
Der er ikke fast regler for, hvornår der gives
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Der gives ikke støtte til skærm o.l. til
resultatvisning. Dette gælder også, når skærm
mv. indgår i et samlet projekt
Nye baner behandles som normal
bevillingspraksis: 1/3 princippet.

støtte til udskiftning af anlæg. Det vurderes
konkret.

Langdistance (200 og 300 m)
Som normal bevillingspraksis: 1/3 princippet.

Der er heller ikke en fast regel for antal
standpladser i hver enkelt sag. Det vurderes
konkret.

Der er ikke faste regler for, hvornår der gives
støtte til udskiftning af anlæg. Det vurderes
konkret.

FL redegjorde nærmere for indstillingen og præciserede vigtigheden i at
retningslinjerne nedskrives således at beslutninger ikke træffes på baggrund af
hvordan man husker retningslinjerne, men på baggrund af trufne beslutninger.
Bestyrelsen tiltrådte SBU’s indstilling.
Formuleringen bør evt. gøres endnu tydeligere.
FL foreslog, at de samlede retningslinjer drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen tiltrådte, at SBU revurderer, omskriver og opdaterer retningslinjerne
og fremsender indstilling til bestyrelsen.
Skydebanesager:
Skydebaneudvalget (SBU) har sendt følgende sager til bestyrelsens behandling:
1) Nykøbing S. Skytteforening, J.nr.: 717409-6697
Ansøgning om tilskud og lån til nyt vendeanlæg, opretning af sidevolde (25 m)
4 stk. hæve/sænke borde, 12 stk. elektronisk markering. 12 stk. kuglefang (50 m)
De samlede udgifter er opgjort til 565.000 kr. Eget indskud 140.000 kr. Kommunalt
tilskud 70.000 kr. Andet tilskud 20.000 kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen under
forudsætning af at retningslinjerne for bevillingspraksis for elektronisk markering
ændres, bevilges et tilskud på kr.64.600,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.236.600,-.
FL deltog ikke i behandling af Nykøbing S. Skytteforenings ansøgning.
Det indstillede blev godkendt.
2) Aalborg Skyttekreds, J.nr.: 701501-6657
Ansøgning om tilskud og lån til nye opholdslokaler i Dall (genbehandling)
Der er den 25. november 2014 givet en hensigtserklæring fra bestyrelsen på at
Skydebaneforeningen Danmark vil støtte projektet.
De samlede udgifter er opgjort til 2.500.000 kr. Eget indskud 400.000 kr.
Kommunalt tilskud 950.000 kr. Andet tilskud 150.000 kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at Aalborg Skyttekreds
bevilges et tilskud på 650.000 kr. samt et 10-årigt rentefrit lån på 300.000 kr.
Foreningen opfordres til at deltage i projektet med eget arbejde i ikke ubetydeligt
omfang.
FL redegjorde nærmere for sagen. Foreningen skal til SBU fremsende oplæg til
hvad de konkret vil byde ind med af eget arbejde.
Det indstillede blev herefter godkendt.
FL orienterede om verserende sagsbehandling af miljøgodkendelser.
Skydebaneudvalget
Bestyrelsen besluttede, at de menige SBU-medlemmer fremadrettet tænkes ind i
”gaveregulativet”.
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8.

Evaluering af hjemmeside
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde – dog viste HHL meget kort
hvorledes designet af Skyttebutikkens nye webshop er tænkt.

9.

Mødekalender
Bestyrelsen fastlagde mødekalender 2016.

Torsdag 11. februar (Mødet holdes evt. i Brørup Skydebaneforenings nye faciliteter, som
SKBF.DK har støttet)







Onsdag 30. marts
Tirsdag 10. maj
Mandag 27. juni
Tirsdag 20. september
Torsdag 24. november

Generalforsamling:
 Lørdag 11. juni
Forslag til fællesmøder med Landsudvalget DGI Skydning:
 Mandag 27. juni
 Torsdag 24. november
NK indkalder elektronisk.
10.

Meddelelser:
Reception:
Brørup Skydebaners nye 15 m indendørsbaner – åbningsreception 20. aug. 2015.
HHL deltog.
DGI Skydning holder DM’er på Vingsted Skydebaner:
Riffel- og pistolskydning – børne- og ungdomsskytter – 12.-13. sept.
Riffel- og pistolskydning – seniorer – 25-27. sept. Samme weekend afvikles biatlon
for hhv. ungdoms- og seniorskytter.

11.

Eventuelt
Nammo Schönebeck GmbH
Besøg ved ammunitionsleverandør 6. og 7. november.
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Torsdag den 26. november 2015 kl. 14.30 til 17.30.
Efterfulgt af fællesmøde med Landsudvalget DGI Skydning
Foreløbige punkter til bestyrelsesdagsordenen (ud over de faste punkter):
• Budget 2016 – endelig godkendelse
hhl/nk 2. okt. 2015
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