Nye retningslinjer i bevillingssager
Skydebaneforeningen Danmark (SKBF) står over for udfordringer i
forhold til støtte til landets mange skydebaner. Det skyldes, at vores
økonomiske ressourcer gradvist reduceres, og at det er nødvendigt at
foretage en skarpere prioritering af, hvilke projekter der støttes, da
ikke alle behov kan imødekommes, og det er derfor nødvendigt i
højere grad at foretage en nøje vurdering i hver enkelt sag.
Generelt:
Hver enkelt sag behandles individuelt, og der er ikke tale om, at
der automatisk ydes lån eller tilskud. Hvis der ydes økonomisk
støtte er der heller ikke nogen automatik i, hvordan det sker,
men det udmåles konkret.
Den økonomiske støtte kan være tilskud eller lån eller begge
dele. Lån kan være pålagt en rente.
I den fremtidige behandling af sager vil der i endnu højere grad
end hidtil blive foretaget en vurdering af en række faktorer.
Herunder vurderes f.eks. foreningens medlemstal, aktivitet,
økonomiske bæreevne i form af kapitalforhold og
medlemskontingentets størrelse, skydebanens kvalitetsniveau,
geografisk placering i forhold til andre tilsvarende baner, eventuelt
samarbejde med andre skytteforeninger mv. Endvidere indgår
selvfølgelig en vurdering af selve projektet.
Det vil i almindelighed være en betingelse for at
Skydebaneforeningen Danmark yder støtte, at foreningen selv
bidrager med økonomi, og at også andre parter gør det, f.eks.
kommuner, fonde mv.
Ansøgninger om tilskud og lån til skydebanebyggeri (S1) behandles først
i skydebaneudvalget
(SBU) og herefter evt. i bestyrelsen.
Der behandles kun ansøgninger med en totaludgift på minimum 20.000,kr.
Alle ansøgninger behandles under forudsætning af, at kommunen
søges om tilskud til projektet inden fremsendelsen til
Skydebaneforeningen Danmark, ligesom Lokale og Anlægsfonden og
andre relevante fonde skal søges, i de projekter, hvor det er relevant.
Skydebaneforeningen Danmark kan rådgive om, hvordan opgave med

VINGSTEDVEJ 27
DK-7182 BREDSTEN
T: +45 76 65 67 25
F: +45 75 86 54 75
CVR: 65 70 32 11
WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK

at søge kommunen og fonde gribes an. Det er vigtigt, at
skytteforeningen gør sig klart, at fasen med at afklare sådan støtte
tager tid, og at det er
vigtigt at indsende ansøgning snarest muligt, så projektet kan indgå ved
kommunal budgetlægning, der finder sted inden 1. oktober året før
bevillingsåret.
For at sikre ”sparsommelighed og effektivitet” anbefales det at
indhente 2 tilbud på køb. Er købet hos en leverandør over kr.
30.000,- skal der altid indhentes to tilbud. Begge tilbud vedlægges
ansøgningen i kopi.
Der ydes ikke tilskud og lån til 15 m baner, hvis ikke ventilationen
overholder Skydebaneforeningen
Danmarks anbefalinger til dette. Der ydes støtte hvis
projektet omfatter opgradering af ventilationen til disse
anbefalinger.
Bemærkninger til visse typer af sager:
Elektroniske markeringsanlæg: Kortdistance (15, 25 og 50 m)
Hvis der ydes økonomisk støtte til indkøb af elektroniske
markeringsanlæg skal foreningen selv (inkl. kommunal og anden
støtte) bidrage med min. 50 % af udgiften. , og Skydebaneforeningen
Danmark vil normalt kun tilbyde lån for resten, dog kan der også være
tale om et mindre tilskud. Langdistance (200 og 300 m)
Sådanne anlæg håndteres som almindelige skydebanesager om
fornyelse af anlæg.
Lån til våbenskabe:
Der kan ydes administrative lån til anskaffelse af Skafor Rød
våbenskabe (EN 1143-1 grade 1). Lånet kan max. udgøre kr.
15.000,-. pr. skab over 5 år. Oprettelse af lånet sker ved, at der til
Skydebaneforeningen Danmark fremsendes fakturakopi for købet,
samt en følgeskrivelse med ønsket om optagelse af lån.
Anmodningen om optagelse af lån skal fremsendes senest tre
måneder efter købet.
Lån til køb af foreningsvåben, kompressorer og dømmemaskiner:
Der vil ikke fremover kunne optages lån til foreningsvåben,
kompressorer og dømmemaskiner.
Vingsted, den 12.juli 2013

