Bestyrelsesmøde 1/2016 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag:

Torsdag 11. februar 2016 fra kl. 14.45 til 17.30

Sted:

Brørup Hallen, Byagervej 3, 6650 Brørup

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 punkterne 1 til 6 deltog Anette Holst Irming (AHI) og Hans Madsen
(HM)
Afbud fra Lotte Højmark Tang (LHT)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Nyt fra administrationen
5. Nyt fra Skyttebutikken
6. Økonomi
7. Skydebaneområdet
8. Strategi 2020
9. Forberedelse til generalforsamling 11. juni 2016
10. Meddelelser
11. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af møde 5/2015 – 25. november 2015 blev godkendt.

3.

Idrætspolitisk orientering
Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt
 Klubliv Danmark. Projektet er under nedlukning, hvilket er meget beklageligt.
NP uddybede nærmere.

4.

Nyt fra administrationen
HHL orienterede om nyt i administrationen, herunder bl.a. om eventuelt
fremtidigt samarbejde om etablering af jagtbaner og status på grisebanen m.m.

5.

Nyt fra Skyttebutikken
HM orienterede om nyt i skyttebutikken, herunder omtalte HM nyt ERP-system og
webshop.

6.

Økonomi
 Regnskabsopfølgning
HM orienterede om Skyttebutikkens regnskab 2015.
AHI gennemgik månedsregnskab december 2015, som 1.februar 2016 var
udsendt til bestyrelsen.
 Foreløbigt årsregnskab / estimeret regnskab 2015
AHI redegjorde for estimeret årsregnskab 2015.
Forslag om ændring af fremtidig praksis i skydebanesager
Renter på lån til foreninger - bevilget i skydebanesager.
HHL fremlagde indstillingen.
Indstilling:
Administrationen indstillede følgende til bestyrelsens beslutning:
 Lån bevilget til foreninger fra januar 2016 tillægges en mindre rente
 Rentesatsen er fast i lånets løbetid
 Rentetilskrivning sker en gang årligt
 Rentesatsen – for de lån, som bevilges det efterfølgende års lånesager fastlægges af bestyrelsen en gang om året. Rentesatsen fastlægges på årets
sidste bestyrelsesmøde
 Ikrafttræden: Straks
Under forudsætning af at indstillingen godkendes fastlægges rentesatsen for lån,
som bevilges i 2016. Administrationen foreslår en rentesats på 2%.
HHL redegjorde nærmere for indstillingen, herunder revisors indstilling. Forslaget
bygger på, at sikre værdien af udlån.
Forslaget og ikrafttrædelsespunktet blev indgående drøftet.
Bestyrelsen besluttede:
At alle nye sager, som SBU og/eller bestyrelsen behandler fra og med 12. februar
2016 pålægges renteberegning; det betyder, at det alene er nye sager, som
bliver berørt af den nye renteordning / -praksis.
Det skal straks indføjes i ansøgningsskemaet, som hentes på SKBF.DK’s
hjemmeside, at der fremadrettet beregnes en rente på lån. Lån bevilget i 2016
pålægges 2% i rente.
Det indstillede blev herefter godkendt.

7.

Skydebaneområdet
Lotte Højmark Tang (LHT) havde sendt afbud på grund af alvorlig sygdom i den
nærmeste familie.
Skydebanesager
Skydebaneudvalget (SBU) havde sendt følgende sager til bestyrelsens
behandling:
Vodskov Skytteforening
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen ud
over de bevilgede 500.000 kr. i tilskud, bevilges 300.000 kr. i rentefrit lån over
10 år.
Vodskov Skytteforening har ved ansøgning til ny 15 meter bane fået bevilliget
400.000 kr. af Aalborg kommune, samt en hensigtserklæring om 500.000 kr. i
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tilskud fra Skydebaneforeningen Danmark. Projektet bliver 190.000,- billigere,
ved at foreningen selv udfører en del af arbejdet. Det er realistisk, at foreningen
afdrager 30.000 kr. årligt på et lån ved Skydebaneforeningen Danmark.
FL orienterede om sagen/projektet.
Det indstillede blev godkendt.
Hjørring Skytteforening
Bestyrelsen besluttede, at der foretages afsluttende sagsbehandling på det
igangværende projekt og Hjørring Skytteforening anmodes om at fremsendes ny
ansøgning på elektronisk markering til 8 baner.
Ålborg Kommune - kommunesamarbejde
FL orienterede med tilfredshed fra LHT’s møde med Ålborg Kommune og
skytteforeningerne (med udendørs skydebaner) i Ålborg. Tilbagemeldingerne var
positive. Foranlediget af Ålborg sagen, er der etableret en erfa-gruppe, bestående
af DJ’s skydebanekonsulent, Forsvarets to konsulenter og SKBF-DK’s to
konsulenter, til at varetage lignende udfordringer andre steder i landet.
Der arbejdes på hvem, der kan deltage i mødet 22. februar, men det er sikkert,
at HHL og LHT deltager.
8.

Strategi 2020
Endelig strategi
Bestyrelsen besluttede, at SKBF.DK’s strategi skrives færdig, dvs. at
målsætningerne 4 til 7 indskrives og samles med strategien – hvorefter det
samlet rundsendes til bestyrelsen til kommentering og godkendelse.
Derefter kan den endelige strategi trykkes.
Projekt ”Grønne Skydebaner”
HHL orienterede om status. Der er positive tilbagemeldinger fra alle, Danmarks
Jægerforbund, Dansk Skytteunion og DGI Skydning. DGI Skydning har udpeget
skytteforeningsrepræsentant, Knud Erik Holm, Viborg Skytteforening. Teknisk
partner er fundet – til videns opsamling og –fordeling.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed. HHL og LHT arbejder videre med projektet.
Målsætning - opfølgning
Bestyrelsen blev orienteret om status på målsætninger og udtrykte tilfredshed
med afrapporteringsmåden.

9.

Forberedelse til generalforsamling lørdag 11. juni 2016
Bestyrelsen fastlagde foreløbig dagsorden, program m.m. og drøftede forslag til
temadrøftelse.

10.

Meddelelser:
Indvielse af Grisebanen
Søndag den 13. marts 2016 kl. 14 til 16 indvies Grisebanen.
Indvielsen annonceres bl.a. i nyhedsbrev og hjemmesiden.
Interesserede inviteres til at prøve banen.
IWA messe i Nürnberg
I perioden 4. til 7. marts afholdes fagmessen i Nürnberg, hvor SKBF.DK vil være
repræsenteret. SBU deltager i stedet for weekendtur.
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Jagt & Outdoor
Skydebaneforeningen Danmark er repræsenteret ved Jagt & Outdoor messen i
Odense 1.,2. og 3. april 2016.
Særlig fokus på salg af Vingsted Skydebaner.
11.

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 14.30 til 17.30 i Vingsted.
hhl/nk 23.febr.2016
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