TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 26. maj 2016
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 3/2016

STED: Vingsted centeret
TIDSPUNKT: 25. maj 2016 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), Lotte Højmark Tang (LHT)
Afbud:
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
Punkt 19:
Krogsbølle Skytteforening, J.nr.: 716340-4613
Ansøgning om teknisk bistand til rådgivning til støjberegning til 25 meter
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 2/2016 - Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
SSB:
Vinderup Skytteforening har problemer med deres ventilations anlæg ikke overholder
vores krav, vi har nu givet hallen en tidsfrist til at få problemet løst, ellers vil vi
opsige gældsbrev så ventilation kan udbedres her fra.
Aalborg skyttekreds har ansøgt om projektet ”Fremtidens skydebaner” men følge
gruppen vurdere at der ikke er tid nok i denne proces, de er derfor blevet opfordret til
at søge SBU om midler til projeket.
SSB og LNB:
Har været til møde hos Næstved kommune, omkring støjberegning for Næstved
Skytteforenings nye 25 og 100 meter bane, der er indsendt ny beregning, vi afventer
svar.
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Fl, SSB og LHT
Har været til møde i miljøstyrelsen, et positivt møde, hvor vi fik en snak om SSB´s
støjberegninger, våbenklasser og vejledningen.
SSB og LHT:
Har nu været på besøg i 11 af de 13 landsdele, og besøger de sidste 2 inden
sommerferien, det har været positivt og skydeudvalg, konsulenter samt direktører ved
nu hvem Skydebaneforeningen Danmark er og hvad vi laver.
BP:
Har været til indvielse af Otterup Skytteforenings nye 25 meter, et godt projekt, der er
opførte på deres eksisterende 50 meter bane.
ST:
Skyttelauget Kgs. Lyngby har taget deres nye indendørs bane i brug.

Punkt 4:
Ishøj Skytteforening, J.nr.: 717317-4610
Ansøgning om teknisk bistand til rådgivning til våbenopbevaring.

SFA

Der bevilliges rådgivning.
Punkt 5:
Høng Skytteforening, J.nr.: 717148-4611
Ansøgning om teknisk bistand til rådgivning til ny 15 meter bane.
SSB/LHT
Der bevilliges rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp.
ombygning af skydebanerne med udgangspunkt i realiserbare mål mhp. øget
anvendelse af faciliteterne.
Punkt 6:
Vodskov Skytteforening, J.nr.:701514-6685
Ansøgning om tilskud og lån til 6 stk. hæve/sænkeborde på 50/200 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr.31.750,- Kommunalt tilskud 10.000,- Eget indskud
10.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.10.600,- .
Punkt 7:
Skytteforeningen Pilen af 1927, J.nr.:721394-6686
Ansøgning om tilskud og lån til nye skiver til elektronisk markering.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.100.500,- Kommunalt tilskud er søgt.
Der bevilges et tilskud på kr.30.000,-. Da der ikke er givet tilskud til det første anlæg.
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Punkt 8:
Videbæk Skytteforening, J.nr.:705709-4611
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af luft bane.
LHT
Der bevilliges rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp.
ombygning af skydebanerne med udgangspunkt i realiserbare mål mhp. øget
anvendelse af faciliteterne.
Punkt 9:
Korsør Skytteforening, J.nr.:717003-6687
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr.35.000,- Kommunalt tilskud 17.500,SSB
Der bevilges et tilskud på kr.10.000,-.
Punkt 10:
Skydebaneforeningen Vestjylland, J.nr.:705000-6688
Ansøgning om tilskud og lån til støjvægge hvor volde ikke kan opføres,
støjdæmpning jf. miljøgodkendelse.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.150.000,- Eget indskud 100.000,Der bevilges et tilskud på kr. 50.000,Punkt 11:
Møn Skyttecenter, J.nr.:723709-4611
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af 100m bane samt udvidelse af 50 m
banen.
SSB/LHT
Der bevilliges rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp.
ombygning af skydebanerne med udgangspunkt i realiserbare mål mhp. øget
anvendelse af faciliteterne.
Punkt 12:
Tisted Skyttekreds, J.nr.: 701201-6648
Ansøgning om tilskud og lån, til ny 15 m skydebane.
De samlede udgifter opgjort til kr.5.509.000,- Kommunalt tilskud 2.490.000,- Eget
indskud 1.400.000,- Andre tilskud 219.000,-

SSB

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at foreningen bevilges et
tilskud på kr.700.000,- samt kr.700.000,- i lån med 2% i fast årlig renter over 10 år.
Punkt 13:
Outrup Skytteforening, J.nr.: 711074-6689
Ansøgning om tilskud og lån, til renovering af ventilations anlæg og gulv på 15 m
skydebane.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.35.000,- Kommunalt er søgt, Eget indskud 15.000,Der bevilges et tilskud på kr.20.000,Side 3 af 5

Punkt 14:
Ballerup Skytteforening, J.nr.: 717373-6690
Ansøgning om tilskud og lån, til ny 10/15 meter luftbane
De samlede udgifter opgjort til kr.1.192.414,- Kommunalt støtter.

SSB

Der bevilges et tilskud på kr. 250.000,-.
Punkt 15:
Ballerup Skytteforening, J.nr.: 717373-6691
Ansøgning om tilskud og lån, til udskiftning af tag
De samlede udgifter opgjort til kr.128.648,- Eget indskud 85.768,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.43.000,- det anbefales at der monteres undertag, eller
tagplader er med dryp stop.
Punkt 16:
Skydebaneforeningen Vestereng, J.nr.709998-6692
Ansøgning om tilskud og lån til 6 stk. nye elektronisk markerings anlæg.
De samlede udgifter opgjort til kr.280.448,- Kommunalt tilskud 140.000,- Eget
indskud 82.448,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.51.000,-.
Punkt 17:
Karby Skyttekreds:
Ansøgning om lov til at fra sælge et stykke jord fra grunden foreningen ejer.

SSB

Det indstilles at der gives lov til udstykningen.
Punkt 18:
Ølstykke Skytteforening, J.nr.: 718011-6693
Ansøgning om tilskud og lån, til ny våbenboks
De samlede udgifter opgjort til kr.190.000,- Kommunalt tilskud 25.000,- Eget
indskud 20.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.64.000,- samt kr.64.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.

Punkt 19:
Krogsbølle Skytteforening, J.nr.: 716340-4613
Ansøgning om teknisk bistand til rådgivning til støjberegning til 25 meter
Der bevilliges rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp.
ombygning af skydebanerne med udgangspunkt i realiserbare mål mhp. øget
anvendelse af faciliteterne.

SSB/LHT
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Punkt 20:
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-1 ansøgningsskema rådgivning (bilag 9c)
- S-4 ansøgningsskema tilskud/lån (bilag 9d)
Skemaerne blev gennemgået, de bliver rettet, og forlagt bestyrelsen.
Punkt 21:
Eventuelt.
Fremtidens skydebaner, der blev orienteret om projektet og udvælgelsen.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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