TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 12. juni 2015
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 3/2015

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 11. juni 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.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
Punkt 14:
Skydebaneforeningen Bornholm.
Punkt 15:
Københavns skyttecenter (Kalvebod)
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 2/2015 - Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
SSB:
Har ydet teknisk bistand i Broagerlands Skytteforening vedr. våbenopbevaring.
Teknisk bistand i Struer Skyttekreds vedr. ny 15 m bane.
Været i Løgstør sportsskytteforening får at hjælpe dem i gang med opbygning af
banen på 15 meter.
I gang med opstart på vildtsvin banen i Vingsted
Har udsendt rapporten om 15 meter banerne i dk til landsdele, DGI skydning m.m.
Side 1 af 4

LNB:
FL, SSB og LNB har været på Bornholm vedr. ny skydebane i Nyvest, og havde en
god snak med foreningen og hallen.
Har vejledt arkitekten der arbejder med Højby Skytteforenings nye lokaler.
FL:
Orienteret om laserkino og ammunition m.m. drøftet på bestyrelsesmødet den 19. maj
Punkt 4:
Horsens Skytteforening, J.nr.:710001-6667
Ansøgning om tillægstilskud og tillægslån til hæve/sænkeborde
De samlede udgifter opgjort til kr.148.275,- Eget indskud 48.275,-

SSB

Foreningen bevilges et tillægstilskud på kr.50.000,- samt et 10-årigt rentefrit
tillægslån på kr.50.000,-.
Punkt 5:
Hillerød Skytteforening, J.nr.: 718001-6680
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter bane
De samlede udgifter opgjort til kr.139.752,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.46.500,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.46.500,-.
Punkt 6:
Hjørring Skytteforening, J.nr.: 701412-6681
Ansøgning om tilskud og lån til opbygning af 15 m skydebane
De samlede udgifter opgjort til kr.1.500.000,- Eget indskud 50.000,- Kommunalt
tilskud 375.000,SKBF.DK
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et
tilskud på kr.525.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.400.000,-.på betingelsen af
foreningen kan fremsende en fornuftigt plan på tilbage betaling, samt en begrundelse
for det ikke laves eget arbejde, SSB kontakter foreningen, og beder om at dette
fremsendes inden bestyrelsesmødet.
Punkt 7:
Svendborg Skyttekreds, J.nr.: 716095-6682
Ansøgning om tilskud og lån til 12 stk. elektronisk markering.
De samlede udgifter opgjort til kr.445.500,- Eget indskud 100.000,- Kommunalt
tilskud 67.000,- Andet tilskud 93.500,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud til 8 stk. anlæg bevilges foreningen et tilskud på
kr21.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.33.500,-.
eller
Foreningen bevilges et tilskud til 12 stk. anlæg bevilges foreningen et tilskud på
kr29.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.156.000,-.
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Punkt 8:
Kjellerup Skytteforening, J.nr.: 706026-6683
Ansøgning om tilskud og lån til 17 skt. Kuglefangskasser.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.23.000,- Eget indskud 15.333,Foreningen bevilges et tilskud på kr.8000,Punkt 9:
Vojens Skytteforening, J.nr.: 713308-4593
Ansøgning om teknisk bistand til varme og ventilations anlæg

SSB

Der bevilges teknisk bistand
Punkt 10:
Vadum Skytteforening, J.nr.: 701503-6684
Ansøgning om tilskud og lån til miljørenover 15 m bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.926.962,50 Eget indskud 100.000,- Kommunalt
tilskud 65.000,-

SKBF.DK

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at foreningen bevilges et
tilskud på kr.92.600,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.340.000,-.på betingelsen af
foreningen kan fremsende en fornuftigt plan på finansieringen, samt en målerapport
på ventilationen overholder Skydebaneforeningens anbefalinger til ventilation.
Punkt 11:
Kerteminde Skytteforening, J.nr.: 716200-6685
Ansøgning om tilskud og lån til ventilations anlæg af 15 meter bane
De samlede udgifter opgjort til kr.188.786,- Eget indskud 65.000,- Kommunalt
tilskud 12.500,- Andet lån 49.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.100.000,Punkt 12:
Munkebo Skytteforening, J.nr.: 716240-4594
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning til 50 meter

SSB

SSB vender ansøgningen med landsdelen og foreningen, der tages stilling på næste
SBU møde
Punkt 13:
Helle Skytteforening, J.nr.: 711072-6686
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.117.745,50,- Eget indskud 21.562,- Kommunalt
tilskud 64.688,Foreningen bevilges et tilskud på kr. 32.000,Side 3 af 4

Punkt 14:
Skydebaneforeningen Bornholm.(Ny støjberegning)
SSB
Det blev besluttet at Skydebaneforeningen Bornholm og Skydebaneforeningen
Danmark deler udgifterne 50/50 til den ny støjberegning.
SSB informere foreningen om beslutningen pr. mail.
Punkt 15:
Københavns skyttecenter (Kalvebod)
Det blev besluttet at Københavns skyttecenter og Skydebaneforeningen Danmark
deler udgifterne 50/50, til opbygning af prøve sluser på 3 meter samt måling af
dæmpning på sluser.

SSB

SSB informere foreningen om beslutningen pr. mail.
Punkt26:
Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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