TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 23. november 2015
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 6/2015

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 21. november kl. 09.00, i Viborg
DELTAGERE:
Frank Lyngsø (FL), Leif N. Bay (LNB), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Søren S. Bendixen
(SSB), Søren Tolstrup (ST), Lotte Højmark Tang (LHT)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
Punkt 13:
Aulum Skytteforening, J.nr.: 706062-6673
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 m bane.
Punkt 14:
Kolding-Brandrup Skytteforening, J.nr.: 710309-4601
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning af udendørs baner.
Punkt 15:
Osted/Lejre Skytteforening, J.nr.: 717327-4602
Ansøgning om teknisk bistand til besigtigelse af lokaler til ny 15 meter baner.
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 5/2015 - Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
LNB:
Har været på Bornholm, der laves ny beregning på 200 meteren, pågår SSB.
ST:
Lyngby Skytteforening er i fuldgang med at bygge nye baner.
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FL:
Der er afholdt møde med Aalborg kommune vedr. tilgangs måde for miljøtilsyn
Københavns kommune har afslået den store løsning på Kalvebod, der arbejdes nu på
om KSC skal købe bygningerne eller leje dem LHT sættes på sagen.
SSB:
LHT og SSB her været i Holstebro til møde vedr. foreningens økonomi,
skytteforeningen vender tilbage med en handleplan.
Har ydet teknisk bistand i Faxe Skytteforening, foreningen ønsker at opføre en
indendørs 25 meter bane, SBU afslår at der ydes hjælp til dette projekt.
Punkt 4:
Trelde G&I Skytteafdeling. J.nr.: 716072-6676
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af ventilation
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.266.820,- Eget indskud 19.320,- Kommunalt
tilskud 82.500,Foreningen bevilges et tilskud på kr.100.000, - samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.
65.000,-.
Punkt 5:
Ollerup Skytteforening, J.nr.: 716072-6675
Ansøgning om tilskud og lån til nyt alarmanlæg
De samlede udgifter opgjort til kr.25.994,- Eget indskud 5.000,- Kommunalt tilskud
5.000,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.10.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.
10.000,-. På forudsætning om det undersøges om det er nødvendig med en ATU linje.
Punkt 6:
Vodskov Skytteforening, J.nr.: 701514-6677
Ansøgning om tilskud og lån til ny 15 meter bane
SKBF.DK
De samlede udgifter opgjort til kr.1.456.576,- Kommunalt tilskud 466.000,Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at foreningen bevilges en
straks tilskud på 10.000 kr. til at betaling til en fundraiser, som skal være foreningen
behjælpelig med fundraising ansøgninger.
Derudover gives hensigtserklæring på 500.000 kr., under forudsætning af at projektet
kan finansieres på betryggende bevis.
Punkt 7:
Bullerup Skyttekreds, J.nr.: 716180-4599
Ansøgning om teknisk bistand til støjvold på 200 meter bane.

SSB/LNB

Der bevilges teknisk bistand
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Punkt 8:
Hindsholm Skytteforening, J.nr.: 716211-6678
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.672.000,- Eget indskud 100.000,- Kommunalt
tilskud 15.000,- Andet tilskud 25.000,- Andet 232.000,Foreningen bevilges et tilskud på kr.190.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.
110.000,-.
Punkt 9:
Nykøbing M Skyttekreds, J.nr.: 701061-6679
Ansøgning om tilskud og lån til ny ventilation på 15 m bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.200.427,- Eget indskud 100.000,Foreningen bevilges et tilskud på kr.100.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.
70.000,Punkt 10:
Karby Skyttekreds, J.nr.: 701223-6680
Ansøgning om tilskud og lån til opgradering af varmeanlæg på 15 m bane og
opholdslokaler.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.137.000,- Eget indskud 70.000,- Kommunalt
tilskud 15.000,- Andet tilskud 45.000,Foreningen bevilges et tilskud på kr. 40.000,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.
25.000,Punkt11:
Københavns Skyttecenter, J.nr.: 721999-6681
Ansøgning om tilskud og lån til støjsluser på 200m banen jf. miljøgodkendelsen.
De samlede udgifter opgjort til kr.135.761,- Eget indskud 67.882,50,-

SSB

Foreningen bevilges et tilskud på kr.45.500,- samt et 10-årigt rentefrit lån på kr.
22.500,Punkt 12:
13 Kreds Strø, J.nr.: 718114-4600
Ansøgning om teknisk bistand til renovering af 15 m banen.

SSB

Der bevilges teknisk bistand, i samarbejde med DGI´s skyttekonsulent
Punkt 13:
Aulum Skytteforening, J.nr.: 706062-6673
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 m bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.1.296.998,45,- Eget indskud 50.000,- Kommunalt
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tilskud ?,- Andet tilskud 100.000,Det indstilles at der gives en hensigtserklæring på 350.000 kr., under forudsætning af
at projektet kan finansieres på betryggende bevis. Det tilbydes at LHT hjælper med
kontakt til Herning Kommune for hjælp til kontakt, så der kan søges tilskud til
projektet.
Punkt 14:
Kolding-Brandrup Skytteforening, J.nr.: 710309-4601
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning af udendørs baner.

SSB

SSB

Der bevilges teknisk bistand
Punkt 15:
Osted/Lejre Skytteforening, J.nr.: 717327-4602
Ansøgning om teknisk bistand til besigtigelse af lokaler til ny 15 meter baner.

BV/LNB

Punkt16:
Eventuelt.
Gennemgang af vejledende interne retningslinjer for bevillingspraksis i
skydebanesager.
LHT og SSB kommer med et udspil.

SSB/LHT

En snak om den grønne skydebane, der arbejdes vider med idéen om den grønne bane
Der bevilges administrativt kr.50.000 til 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,Foreningen er ikke tilskrevet

Dato: _________________________________
______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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