TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 6. februar 2015
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 1/2015

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 05. februar kl. 17.30, vi starter i Vingsted centeret med middag
DELTAGERE:
Frank Lyngsø (FL), Leif N. Bay (LNB), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Søren S. Bendixen
(SSB), Søren Tolstrup (ST)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 9/2013
Dagsordenen godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
SSB:
Vinderup Skytteforening har problemer med deres 2 år gamle ventilations anlæg,
foreningen mener ikke monteringen og anlægget er monteret og projekteret rigtig, de
ønsker at få en uvildig til at kigge på anlægget.
Der arbejdes på at få godkendt 25 meter banen i Vingsted til våbenklasse 8, der skal
laves flere målinger på 357 magnum.
Det arbejdes på at få miljøgodkendelse til Aalborg Skyttekreds terrænbaner.
LNB:
Resultaterne fra målingen på de dobbelte støjsluser i Hanebjerg er overraskende
gode, det blev besluttet at få kontrolmålt de enkelte støjsludser.
Der afholdes møde den 13.02.15 med entreprenør i Ulfborg vedr. nye støjsludser.
Den 13.02.15 afholdes møde med Thisted Skyttekreds, Thy Hallen og kommunen
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vedr. ny skydebane ved Thy Hallen.
FL:
Der afholdes møde med Københavns Kommune vedr. projekt ved Kalvebod, hele
området ønskes til støjende aktiviteter.
Punkt 4:
Rødovre Skytteforening, J.nr.: 713376-6640
Ansøgning om tillægstilskud og tillægslån til nyt boksdør.
(medbring tidligere sag SBU møde 4 i 2014 april).
SSB
De samlede ekstraudgifter er opgjort til kr.3750,- Eget indskud på 0,- Kommunen
støtter med 9.600,- kr.
Foreningen bevilges et tilskud på kr.2.400,-

Punkt 5:
Skovshoved Idrætsforening, Skytteafdeling, J.nr.: 721385-4585
Ansøgning om teknisk bistand til renovering af 15m bane.

LNB

Der bevilges teknisk bistand.

Punkt 6:
Aulum Skytteforening, J.nr.: 706511-4586
Ansøgning om teknisk bistand til renovering af 15m bane.

SSB

Der bevilges teknisk bistand.

Punkt 7:
Skydebaneforeningen Vestereng. J.nr.: 709998-6664
Ansøgning om tilskud og lån til 10 stk. elektronisk markering på 25 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr.532.575,- Eget indskud 52.575,- Kommunalt
tilskud 210.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr. 52.400,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.225.000,-.
Punkt 8:
Sæby og Omegns Skytteforening, J.nr.: 701419-6665
Ansøgning om tilskud og lån til nyt ventilations anlæg.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.122.000,- Eget indskud 4.125,- Kommunalt tilskud
50.000,-Andet tilskud 11.875,Foreningen bevilges et tilskud på kr.56.000,Side 2 af 3

Punkt 9:
Skydebaneforeningen Vestjylland, J.nr.: 705000-6666
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af toiletter.
De samlede udgifter opgjort til kr.305.177,- Eget indskud 145.177,- Kommunalt
tilskud 60.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr. 50.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.50.000,-.
Punkt 10:
Horsens Skyttekreds, J.nr.: 710001-6667
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15m bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.323.323,- Eget indskud 100.000,- Kommunalt
tilskud 0,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.108.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.
108.000,-.
Punkt 11:
Kjellerup Skytteforening, J.nr.: 704026-6620
Ansøgning om tillægstilskud og tillægslån til blænder, udskiftning af tag, belægning
på standpladser m.m.
(medbring tidligere sag SBU møde 8 i 2013 december).
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.375.000,- Eget indskud 100.000,- Kommunalt
tilskud 0,Foreningen bevilges et tillægstilskud på kr.16.500,- samt et 10-årigt rentefrit
tillægslån på kr.16.500,-.
Punkt 12:
Helsinge Skytteforening, J.nr.: 718350-4587
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af ny 15m bane ved deres udendørs
anlæg.

LNB/SSB

Der bevilges teknisk bistand.
Punkt 13:
Eventuelt
Rapporten vedr. 15 meter baner blev gennemgået, det blev besluttet at den nu kan
bruges sammen med databasen.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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