Bestyrelsesmøde 2/2017 i Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Onsdag 3. maj 2017 kl. 14.30 – 17.30

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).
I punkt 3 deltog fra PWC Erik Bruntse.
Administrationen: Lotte Højmark Tang (LHT)

Dagsorden:

1.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
4. Idrætspolitisk nyt
5. Politiskole
6. Rådgivning
7. Skydebaneteknik
8. Compaqbane
9. Skydebanesager
10. Forberedelse generalforsamling 10. juni 2017
11. Eventuelt

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af bestyrelsesmøde 1/2017 – 24. januar 2017 godkendes.
Referat underskrevet og godkendt

3.

Økonomi
Årsrapport 2016
Bestyrelsen skal godkende årsrapportens indhold.
Revisorerne gennemgår udkast til årsregnskab og protokollat som bestyrelsen
kommenterer.
Udkast til årsrapport for 2016, interne specifikationer for 2016 og
revisionsprotokollat var udleveret til bestyrelsen.

Gennemgang af årsrapport for 2016 v.Erik Bruntse.
Direktionen udarbejder et oplæg til budgetproces til møde i juni. Det kan blive
nødvendigt at afholde flere bestyrelsesmøder i budgetprocessen.
Der er fokus på prioritering af økonomiske ressourcer fra direktionen.
Håndtering af Fremtidens Skydebaner: Direktionen udarbejder budget for
projektet til bestyrelsen, så finansiering kan indarbejdes i budget 2017.
Regnskabsopfølgning pr. marts 2017 blev gennemgået.
4.

Idrætspolitisk orientering
Nels Petersen orienterede om idrætspolitisk nyt.

5.

a. Direktionens status
Organisationen gennemgår en reorganisering og der arbejdes med
kompetenceudvikling.
Der er fokus på omkostningsminimering.
Der er øget aktivitet på Vingsted Skydebaner.
b. Politiskole
Status på politiskole i Vejle.

6.

Rådgivning
Rådgivning af skytteforeninger og kommuner om udvikling af skydefaciliteter er
et af SKDB-DK’s primære arbejdsområder. Idet processen omkring bevilling af
rådgivning er langsommelig, vurderer direktionen, at det vil være
hensigtsmæssigt, at bevilling af rådgivning kan ske administrativt. Det vurderes
dog, at SBU’s viden og kompetencer bør inddrages i vurdering af bevillinger.
Det indstilles til bestyrelsen, at rådgivning bevilliges administrativt.
Bestyrelsen bakker op om den administrative indstilling.

7.

Skydebaneteknik
Direktionen ønsker drøftet, hvilken service SKBF-DK skal levere i forhold til
elektronisk markering og hvad der forventes politisk i forhold til indtægter og
udgifter.
Temaet drøftet. Der lægges vægt på at Søren Bendixen rådgiver generelt om
elektronisk markering og Benny Lydersen sælger og reparerer.

8.

Compaqbane
Direktionen indstiller til bestyrelsen at der tages stilling til om der skal arbejdes
videre med etablering af compaqbane.
Der skal ikke arbejdes videre med etablering af compaqbane.

9.

Skydebanesager
Skydebaneudvalget har sendt følgende til bestyrelsens behandling:
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Inden sagerne fra Møn Skyttecenter, Vissenbjerg Skytteforening samt
Vordingborg Airsoft Forening, kan behandles, skal bestyrelsen tage beslutning om
en ændring i: Vejledende retningslinjer for bevillingspraksis i skydebanesager,
idet der i dag, ikke gives tilskud og lån til 100m/jagtbaner samt airsoft.
SBU har drøftet emnet på seneste møde og indstiller til bestyrelsens beslutning,
at vejledende retningslinjer for bevillingspraksis i skydebanesager, ændres til
nedenstående:
I sager hvor skytteforeninger søger om tilskud og lån til etablering af
100m/jagtbaner på eksisterende 200 meter baner, tilbydes der et 10-årigt lån på
50% af beløbet til etableringen af banen. Lånet forrentes med den for tidspunktet
fastsatte rente.
Beslutning: Til etablering af 100m/jagtbaner på eksisterende 200 meter baner,
tilbydes der et 10-årigt lån på 50% af beløbet til etableringen af banen. Lånet
forrentes med den for tidspunktet fastsatte rente. Lånet gives under forudsætning
af, at den eksisterende miljøgodkendelse på banen kan overholdes. Ordningen
evalueres sammen med DGI medio 2018. Det skal fremgå af ansøgningen at
projektet indgår i DGI’s udviklingsprojekt.
I sager hvor skytteforeninger søger om tilskud og lån til etablering af airsoft
baner, tilbydes tilskud og lån efter ”normal bevillingspraksis”, nemlig:
 Foreningen indskyder selv 1/3, hvis ikke foreningen har 1/3 kan dette
lånes af Skydebaneforeningen Danmark over 10 år
 Kommunen eller anden støtter med 1/3 – (hvis ikke muligt kan beløbet
lånes 10 år).
 Skydebaneforeningen Danmark giver 1/3 i tilskud
Indstillingen godkendes.
1. Møn Skyttecenter
Ansøgning om tilskud og lån til ombygning af 200m bane til også at omfatte 100
m jagtbane
De samlede udgifter er opgjort til 132.750 kr. Foreningens indskud 21.375 kr.
Kommunalt tilskud 25.000 kr. Andre tilskud 20.000 kr.
Under forudsætning af at bestyrelsen godkender ændringerne i bevillingspraksis
indstilles det, at foreningen bevilges et lån på 37.500 kr. med 2% i fast årlig
rente over 10 år.
Godkendt.
2. Vissenbjerg Skytteforening
Ansøgning om tilskud og lån til airsoft bane.
De samlede udgifter er opgjort til 40.260 kr. Foreningens indskud er 5.065 kr.
Under forudsætning af at bestyrelsen godkender ændringerne i bevillingspraksis
indstilles det, at foreningen bevilges et tilskud på 13.500 kr. samt 13.500 kr. i lån
med 2% i fast årlig rente over 10 år.
Godkendt.
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3. Vordingborg Airsoft Forening
Ansøgning om tilskud og lån til airsoft bane.
De samlede udgifter opgjort til 123.091 kr.
Under forudsætning af at bestyrelsen godkender ændringerne i bevillingspraksis
indstilles det, at foreningen bevilges et tilskud på 13.500 kr. samt 13.500 kr. i lån
med 2% i fast årlig rente over 10 år.
Godkendt.
4. Nyvest Skytteforening
Forlængelse af hensigtserklæring om tilskud på 700.000 kr. til ny 15m bane.
SKBF.DK’s bestyrelse behandlede bevillingen den 19. maj 2015 med udløb 1. juni
2017).
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at det bevilligede
tilskud forlænges med yderligere et år. Det vil sige med udløb 1. juni 2018.
Bevillingen forlænges med yderligere et år.
5. Skydebaneforeningen Vestjylland (Ulfborg)
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering samt skivehejs til 200/300
m banen.
De samlede udgifter er opgjort til 1.295.210 kr. Eget indskud 863.473 kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et
tilskud på 432.000 kr.
Indstillingen godkendt.
10.

Forberedelse generalforsamling 10. juni 2017
Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt til foreningerne og bestyrelsen 7.
april 2017.
Gæsteinvitationer er efterfølgende udsendt.
Kommenteret dagsorden udleveret på bestyrelsesmødet.
Tema: Bandepakke og våbendirektiv.
Dagsordenen er godkendt. Der skal lægges vægt på faciliteter i oplæggene.

11.

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark er endnu ikke fastlagt.
Vi afventer datoforslag fra TSH således at bestyrelsesmøde og fællesmøde med
LU kan kombineres.
Næste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark d.20. juni kl.10 i
Vingsted.
LHT/2017
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