TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 9. marts 2016
lht

REFERAT SBU-MØDE nr. 2/2016

STED: Toget mod Nürnberg
TIDSPUNKT: 3.marts
DELTAGERE:
Frank Lyngsø (FL), Leif N. Bay (LNB), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Søren Tolstrup
(ST), Lotte Højmark Tang (LHT)
Afbud: Søren S. Bendixen (SSB)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen tilføjes ansøgning om rådgivning fra Rødekro Skytteforening

Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 1/2016
Bilag der medsendes til behandling af SBU-sager:
Status på skydebanetilskud.
 Vedlagt (bilag 3a)
Status på skydebanelån.
 Vedlagt (bilag 3b)
KAP resultater
 Vedlagt (bilag 3c)
Punkt 3:
Meddelelser
SSB og LHT har gennemført 8 landsdelsmøder. Strategi 2020 modtages meget
positivt. Endelig rapport forelægges bestyrelsen på mødet i maj.
LNB og BV har deltaget i indvielse af Kongsted Skytteforenings renoverede baner.
FL har haft kontakt med Ringsted, der ønsker at etablere et sports-aktivitetscenter Der
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er enighed om at vi indgår i samarbejdet.

Punkt 4:
Lyngby og Omegns Skyttekreds, J.nr.: 709118-6683
Ansøgning om tilskud til at udvide opholdsfaciliteterne

SSB

Der er søgt om tilskud på kr. 128.234,10.
Bevilling:
Tilskud på 76.000,- (1/3 dels princippet)
2% lån 52.000,1-årigt Byggelån på kr. 100.000,- med 2 % rente
Lånet ydes under betingelse af, at LAG-midlerne bevilges endeligt og at kommunen
først søges om udlæg af lånet.

Punkt 5:
Skydebaneforeningen Storstrømmen, J.nr.:723998-4606
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af 50 m grisebane samt evt. udvidelse af
skydetider på Tubæk Skyttecenter

SSB

Bevilling:
Teknisk bistand til kortlægning af konsekvenserne af etablering af grisebane.
Herunder kontakt til kommunen for at undersøge krav i forhold til miljøgodkendelsen
og for at afdække muligheden for etablering af yderligere skydetid.
Bevilling er eksklusiv støjberegning. Ønskes støjberegning på hele centret skal ny
ansøgning fremsendes.
Punkt 6:
Frejlev-Vantore Skytteforening, J.nr.:723007-6684
Ansøgning om ekstra bevilling til udsugning i forbindelse med renovering af 15m
bane.

SSB

Der er søgt om tilskud på kr. 20.000,Bevilling:
Tilskud 10.000,2 % lån 10.000,-

Punkt 7:
Slagelse Skytteforening, J.nr.:717001-4607
Ansøgning om teknisk bistand i forbindelse med fornyelse af miljøgodkendelse

SSB

Bevilling:
Teknisk bistand
Punkt 8:
Albertslund Skytteforening, J.nr.:717319-4608
Ansøgning om teknisk bistand til genetablering af 15m bane

LHT
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Bevilling:
Teknisk bistand
Punkt 9:
Gennemgang og drøftelse af udkast til
- Vejledende interne retningslinjer for rådgivning (bilag 9a)
- Vejledende interne retningslinjer for bevilling af tilskud og lån (bilag 9b)
- S-4 ansøgningsskema rådgivning (bilag 9c)
- S-1 ansøgningsskema tilskud/lån (bilag 9d)

LHT

Generelt om ansøgningsskemaer og frister:
SSB og LHT sikrer, at ansøgningerne er udfyldt fyldestgørende inklusiv de
påkrævede underskrifter. Derfor ændres ansøgningsfrister til 10 dage før SBU
møderne, således at der er tid til gennemgang af ansøgninger og til indhentning af
supplerende oplysninger.
S-4 skemaer tilrettes og gennemgås på næste SBU møde.
S-1 ansøgningsskema tilskud/lån
Der skal ikke være beløbsgrænse for hvornår SBU ønsker en udviklingsplan i
forbindelse med lån og tilskud – det skal være en vurdering i forhold til det enkelte
projekt.
Ventilation har været et særligt indsatsområde frem til 2015. Det indstilles til
bestyrelsen, at SBU fortsat ønsker ventilation som indsatsområde til og med 2017.
Såfremt indstilling tages til efterretning skal indsatsen kommunikeres ud til
foreningerne.
Resten af gennemgangen udsættes til næste SBU møde.
Ansøgningsskemaet skal på hjemmesiden igen med tilføjelsen, at der tillægges rente
på nye lån indtil det nye ansøgningsskema er færdigt.
Derudover skal følgende undersøges:
I hvilke tilfælde har vi taget betaling for støjberegninger?
I hvilke tilfælde kan støjberegninger forventes finansieret af kommuner?
Punkt 10:
Rødekro Skytteforening, J.nr.:713348-4609
Ansøgning om teknisk bistand til gennemførelse af visionsproces mhp. at øge
mulighederne for at flytte med skolen til nye faciliteter.

LHT

Bevilling:

Punkt 11:
Eventuelt
Udpegning af repræsentant fra Skydebaneudvalget til projekt Grønne skydebaner.
SBU har brug for yderligere orienterede om projektet. Afledt heraf besluttes det, at
bestyrelsesreferater fremsendes til SBU fremadrettet. Udpegning af repræsentant
foranlediges af FL.

FL
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Dato: _________________________________
______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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