TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 3.september 2015
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2015

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 1.september 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 19:
Skydebaneforeningen Vestereng. J.nr.: 717409-6697
Punkt 20:
Faxe Skytteforening. J.nr.: 723692-4596
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 3/2015- Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
SSB:
Har haft hjælp af Anna (som er i virksomhedspraktik) til at tegne i CAD.
Næstved, Helsinge, Bornholm samt Struer.
Har ydet teknisk bistand i Vojens, Toftlund samt Grenå skytteforening.
Skytternes hus i Århus er i gang der er afholdt møde med kommune, arkitekter,
skytter samt politi.
Er startet på at besøge udendørs baner igen.
Der arbejdes på at finde en afløser for Leif Bay
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LNB:
Arbejder forsat med miljøgodkendelse til Skydebaneforeningen Bornholm.
BP:
Stopper i skydeudvalget i Sønderjylland.
FL:
Der arbejdes med budgetter for 2016.

Punkt 4:
Aalborg Skyttekreds, J.nr.: 701501-6657
Ansøgning om tilskud og lån til ny opholdslokaler i Dall (genbehandling)
(medbring gammel sag fra mødet den 22. november 2014)
SKBF.DK
De samlede udgifter opgjort til kr.2.500.000,- Eget indskud 400.000,- Kommunalt
tilskud 950.000,- Andet tilskud 150.000,Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at Foreningen bevilges et
tilskud på kr.650.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.300.000,-. Foreningen
deltager til projektet med eget arbejde i ikke betydeligt omfang.
Punkt 5:
Esbjerg Skydebaner, J.nr.: 718001-6680
Ansøgning om tilskud og lån til sikkerhedsvæg på 25 meter bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.76.214,- Eget indskud 15.214,Foreningen bevilges et tilskud på kr.25.000,Punkt 6:
Kongsted Skytteforening, J.nr.: 723040-6688
Ansøgning om tilskud og lån til Elektronisk markering og renovering af standpladser.
De samlede udgifter opgjort til kr.455.015,- Eget indskud 40.000,- Kommunalt
tilskud 55.000,- Andet tilskud 25.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.71.500,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.192.000,-.
Punkt 7:
Ballerup Skytteforening, J.nr.: 717373-6689
Forhåndsgodkendelse om tilskud og lån til ny 10/15 meter bane
De samlede udgifter opgjort til kr.1.069.008,- Kommunalt tilskud 819.008,-

SSB

Foreningen tilsendes en hensigtserklæring om at støtte projektet med et tilskud på
kr250.000. En egentlig bevilling kan først gives, når det endelige projekt kendes.
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Punkt 8:
Holbæk Skytteforening, J.nr.: 706026-6683
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning til 25 meter

SSB

Der bevilges teknisk bistand
Punkt 9:
Kjellerup Skytteforening, J.nr.: 706026-6689
Ansøgning om tilskud og lån til hæve/sænkeborde.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.39.000,- Eget indskud 26.000,Foreningen bevilges et tilskud på kr.13.000,Punkt 10:
Stadil-Vedersø Skytteforening, J.nr.: 705027-6690
Ansøgning om tilskud og lån til ventilations anlæg 15 m bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.107.628,- Eget indskud 6.857,- Kommunalt tilskud
31.957,- Andet tilskud 15.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.60.000,Der gives dispensation til en standpladsbredde på 70 cm.
Punkt 11:
Hem Skytteforening, J.nr.: 706083-6691
Ansøgning om tilskud og lån til ventilations anlæg af 15 meter bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.237.018,- Kommunalt tilskud 118.509,Foreningen bevilges et tilskud på kr.118.500,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.118.500,-. Hvis ikke kommunen støtter projektet.
Punkt 12:
Rødskebølle Skydebaneforening, J.nr.: 716908-6692
Ansøgning om tilskud og lån til opbygning af volde omkring 200 m banen
De samlede udgifter opgjort til kr.100.000,- Eget indskud 10.000,- Kommunalt
tilskud 20.000,- Andet tilskud 20.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.,-.
Behandles pr. mail beslutning skrives i ref. Inden det sendes til bestyrelsen.
Punkt 13:
Rødskebølle Skydebaneforening, J.nr.: 716908-4595
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning til 200 meter

SSB

Der bevilges teknisk bistand
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Punkt 14:
Assens Skytteforening, J.nr.: 716450-6693
Ansøgning om tilskud og lån til ny boksdør, samt 5 stk. hæve/sænke borde til 50 m
banen.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.46.750,- Eget indskud 15.000,- Kommunalt tilskud
18.750,- Andet tilskud 5.000,Foreningen bevilges et tilskud på kr.8.000,Punkt 15:
Aunslev-Bovense Skytteforening, J.nr.: 716002-6694
Ansøgning om tilskud og lån til ventilations anlæg af 15 meter bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.171.856,- Kommunalt tilskud 12.600,Foreningen bevilges et tilskud på kr.86.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.73.000,-. På betingelse af der fremsendes specifikationer på at
ventilationsanlægget, overholder Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger.
Punkt 16:
Ousted Tåning Skytteforening, J.nr.: 707005-6695
Ansøgning om tilskud og lån til ventilations anlæg af 15 meter bane
De samlede udgifter opgjort til kr.52.625,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.26.300,- samt et 10-årigt rentefrit lån på
kr.26.300,-. På betingelse af der fremsendes specifikationer på at
ventilationsanlægget, overholder Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger.
Punkt 17:
Skydebaneforening Aarhus, J.nr.: 709997-6696
Ansøgning om tilskud og lån til reetablering af volde ved skydehus/bane
De samlede udgifter opgjort til kr.105.350,- Eget indskud 16.250,- Kommunalt
tilskud 51.175,- Andet tilskud 8.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.30.000,Punkt 18:
Nykøbing S. Skytteforening, J.nr.: 717409-6697
Ansøgning om tilskud og lån til nyt vendeanlæg, opretning af sidevolde (25 m)
4 stk. hæve/sænke borde, 12 stk. elektronisk markering. 12 stk. kuglefang (50 m)
SKBF.DK
De samlede udgifter opgjort til kr.565.000,- Eget indskud 140.000,- Kommunalt
tilskud 70.000,- Andet tilskud 20.000,Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at foreningen bevilges et
tilskud på kr.64.600,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.236.600,-.
Retningslinjer for bevillingspraksis for elektronisk markering ændres, der medsendes
oplæg til tekst.
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Punkt 19:
Skydebaneforeningen Vestereng., J.nr.: 717409-6697
Ansøgning om tilskud og lån til udskiftning af alarm efter lynnedslag
De samlede udgifter opgjort til kr.20.713,61,- Eget indskud 5.713,61,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.6.500,- tilbud fremsendes, foreningen bør tjekke
om forsikringen dækker
Punkt 20:
Faxe Skytteforening. J.nr.: 723692-4596
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning og ombygning af 50 m bane til 25 m

SSB

Der bevilges teknisk bistand
Punkt20:
Eventuelt.
Gennemgang af vejledende interne retningslinjer for bevillingspraksis i
skydebanesager. Retningslinjer for bevillingspraksis for elektronisk markering ændres
nu, der kigges på alle punkter til mødet den 20. nov.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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