Bestyrelsesmøde 1/2017 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Tirsdag 24. januar 2017 kl. 14.00 – 17.45

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: Lotte Højmark Tang (LHT) og Nina Kingo (NK).
I pkt. 5 deltog: Anette Holst Irming (AHI) og Hans Madsen (HM).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Idrætspolitisk orientering
4. Rekrutteringsprocessen
5. Økonomi
6. Strategi 2020
7. Skydebaneområdet
8. Forberedelse af møde med LU DGI Skydnings formænd
9. Udpegning
10. Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden
Som nyt pkt. 9 blev tilføjet: Udpegning.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Notat fra bestyrelsens telefonmøde 21. november og bestyrelsesmøde 5/2016 –
24. november 2016 blev godkendt.

3.

Idrætspolitisk Orientering
NP orienterede om status for tilmelding til landsstævnet i Ålborg

4.

Rekrutteringsprocessen
Ansættelsesudvalget orienterede om status og fremlagde indstilling til ny direktør
efter 2. samtalerunde d. 19. januar 2017.
Der er enighed om, at ansætte Lotte Højmark Tang som direktør for
Skydebaneforeningen.

5.

Økonomi
Skyttebutikken
HM orienterede fra Skyttebutikken.
Status på årsregnskab og forventninger til resultat
Regnskabstal december 2016 blev gennemgået og drøftet.

Forventninger og afvigelser i forhold til årsregnskab 2016 blev gennemgået og
kommenteret.
I forhold til budget 2017 opdateres budgettet ikke, men AHI informerer
bestyrelsen løbende om afvigelser og konsekvenser.
6.

Strategi
Status på strategi 2020’s målsætninger og resultater.
Strategiens overordnede målsætninger gennemgået og kommenteret.
Målsætning 1 Øget kommunal prioritering af skydefaciliteter
LHT fastslog, at ”det virker det vi gør, og det går rigtig godt”. Målsætning 1 skal
desuden ses i sammenhæng med målsætning 2.
Målsætning 2 Klare kriterier for prioritering
Bl.a. SBU’s tilskudspolitik og ansøgningsprocedurer blev drøftet ligesom
samarbejdet mellem de mange interesseparter blev omtalt. Det blev fastslået, at
det bl.a. er SKBF.DK’s opgave at skabe overblik og på den baggrund vise
alternative løsningsmuligheder. Der skal fremadrettet sættes fokus på at
synliggøre hvilke effekter, renovering og samarbejde omkring nye faciliteter
skaber for foreningsudviklingen.
Målsætning 3 Udvikling af samarbejdet med DGI
Arbejdet går i den rigtige retning, men vi kan blive endnu bedre til at huske
hinanden – også i udviklingsprojekter. Grundlæggende skal Skyttebutikken være
den foretrukne handelspartner, fastslog FL. Arbejdet med at skabe fælles
forståelse og afhængighed af hinanden blev nævnt. Fortsat branding af
Skyttebutikken /SKBF.DK og DGI’s sammenhænge blev drøftet ligesom
vigtigheden i fortsat via bl.a. nyhedsbreve og et forstærket samarbejde at
synliggøre sammenhængen mellem køb i skyttebutikken og fremadrettede
tilskudsmuligheder.
Det skal sikres, at skyttekonsulenterne også har SKBF-DK’s budskaber med ud til
foreningerne, ligesom SKBF.DK har DGI’s budskaber med.
Målsætning 4 Model for drift af skydefaciliteter
LHT fastslog, at der skal foretages justering i målsætning 4. Tidsperspektivet nås
ikke. Projekt Fremtidens Skydebaner er et væsentligt element.
NP fremhævede i forhold til den ny Politiskole vigtigheden i at
Skydebaneforeningen Danmark bringer sig i spil og indgår i et samarbejde om
etablering af Politiskolen i Vejle.
Målsætning 5 Styrket samarbejde med myndigheder
Arbejdet skrider godt fremad. Her blev bl.a. fremhævet samarbejdet med
Jægerne, deltagelse i Store Støjdag og Våbenrådet m.m.
Målsætning 6 Koncept og Eventudvikling
LHT nævnte kort nogle af de områder, der er satset på. Satsningen overfor
jægerne blev omtalt. Analyse af eventindsatsen er under udarbejdelse.
Målsætning 7 Nye aktiviteter på skydeanlæg
Særligt den tidligere direktør arbejdede med nye aktiviteter. Politisamarbejdet
blev igen omtalt. DGI’s nye satsningsområder tænkes ind i strategien.
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Afslutningsvis konstaterede FL, at denne gennemgang gav et godt overblik over
status for strategiarbejdet.
Budgetstrategi
FL havde til punktet udarbejde fokuspunkter som bestyrelsen gennemgik og
kommenterede.
På baggrund af denne gennemgang bearbejder og kapitaliserer ledelsen og
administrationen en langsigtet budgetstrategi og strategitanker for årene
fremover.
7.

Skydebaneområdet
Skydebanesager
Skydebaneudvalget havde sendt følgende sag videre til bestyrelsens behandling.
Skovshoved Idrætsforening
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15m og 25m baner.
De samlede udgifter er opgjort til kr. 3.725.484,30,- Kommunalt tilskud udgør
1.875.00,- Eget indskud 375.000,-.
DGI Storkøbenhavn, Gentofte Kommune og Skovshoved Idrætsforening har aftalt
at der gennemføres foreningsudviklingsforløb over en længere periode med
henblik på opfyldelse af følgende målsætninger:
 Styrkelse af skytteafdelingens ledelse med henblik på involvering af flere
hænder.
 Medlemsrekruttering. Fremfor alt blandt områdets børn og unge. Men også
andre målgrupper kan komme i spil i dialog med forening og kommune.
 Aktivitetsudvikling indenfor skydning.
Både Gentofte Kommune og DGI Storkøbenhavn bidrager med konsulenter med
henblik på adgang til den tilgængelige viden om både lokalområdet og skydning.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen
bevilges et tilskud på kr.700.000,- samt kr.700.000,- i lån med 2% i fast årlig
renter over 10 år.
FL og LHT orienterede om sagen.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.
Airsoft
FL og LHT orienterede om SBU’s behandling af emnet.
Emnet vil blive genbehandlet af SBU, hvor Martin Højfeldt deltager for at
orientere yderligere om DGI Skydnings satsning på området.
Bestyrelsen drøftede emnet og bemærkede, at foreningerne skal bidrage med en
større andel ligesom DGI skal bidrage. NP afsluttede med at fastslå, at det er en
ren politisk diskussion, som skal diskuteres og fastlægges i forening med DGI
Skydning.
FL forventer SBU tager beslutning til den konkrete ansøgning, når emnet er
politisk behandlet.
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Compak Bane
Compak Bane projektet. Trods den tidligere beslutning om at igangsætte
etableringen af en ny Compak-bane, indstilles det, at den nye direktion
udarbejder en Business Case, der genbehandles i bestyrelsen inden endelig
godkendelse af opstart.
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.
8.

Forberedelse af møde med LU DGI Skydnings formænd
Der var en kort forberedelse til det efterfølgende møde med DGI Skydning.

9.

Udpegning
KE oplyste, at han stopper i Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelsen i 2017.
KE er villig til at fortsætte i Vingsted hotel & konferencecenters bestyrelse.
Bestyrelsen genudpegede enstemmigt Kristian Ebbensgaard til Vingsted hotel &
konferencecenters bestyrelse. Udpegningen er gældende i 2 år.

10.

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er fastlagt til:
Onsdag den 3. maj 2017 kl. 14.30 til 17.30
FL/LHT/nk 2. febr. 2017
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