TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 9. september 2016
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2016

STED: Otterup Skytteforening, Aggershusvej 4 5450 Otterup
TIDSPUNKT: 8. september 2016 kl. 17.30, vi mødes i Otterup Skytteforening, Aggershusvej 4
5450 Otterup til smørrebrød, derefter se vi deres nye 25 meter bane.
DELTAGERE:
Leif N. Bay (LNB), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Søren S. Bendixen (SSB), Søren
Tolstrup (ST), Lotte Højmark Tang (LHT) – Afbud Frank Lyngsø (FL)
Afbud:
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 3/2016
Punkt 3:
Meddelelser
SSB/LHT: der blev uddelt et skema over udelt midler pr landsdel til orientering.

LNB: der arbejdes på et møde/løsning vedr. ACØ´s krav til våbenopbevaring i Ishøj
og Fløng-Hedehusene.

Punkt 4:
Københavns Skyttecenter, J.nr.: 721999-4614
Ansøgning om teknisk bistand til rådgivning m.m. omkring støjskærme.

SSB

Der bevilliges rådgivning.
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Punkt 5:
Them Skytteforening, J.nr.: 706002-6694
Ansøgning om tilskud og lån til nyt tag og vinduer samt lyddæmpning af 15 m bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.108.250,- Kommunalt tilskud 16.250,- Eget
indskud 30.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.36.000,- samt kr.26.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år. Foreningen opfordres til at kontakte skyttekonsulenten for et møde vedr.
aktiviteten.
Punkt 6:
Vodskov Skytteforening, J.nr.:701514-6695
Ansøgning om tilskud og lån til ny boksdør, forlangt af politiet.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.21.774,- Eget indskud 14.516,Der bevilges et tilskud på kr. 7.500,Punkt 7:
Vallensbæk Skytteforening, J.nr.:717343-4615
Ansøgning om teknisk bistand til nye kuglefang.
SSB
Der bevilliges rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp.
ombygning af kuglefanget.
Punkt 8:
Skytteforeningen Sydvest, J.nr.:713387-4616
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af nyt skyttecenter.
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:
Frederiksværk Skytteforening, J.nr.:718306-6696
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr.150.000,- Kommunalt tilskud 75.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.50.000,- samt kr.25.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.
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Punkt 10:
Skovshoved Idrætsforening, J.nr.:721385-6697
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 og 25 meter bane
De samlede udgifter opgjort til kr.3.695.484,38,- Kommunalt tilskud 1.875.000,- Eget
indskud 375.000,SBU ser positivt på ansøgningen, men sagen afvises i første omgang, foreningen får
bevilliget rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp. ombygning
af skydebanerne med udgangspunkt i realiserbare mål mhp. øget anvendelse af
faciliteterne.

LHT

Herefter opfordre SBU foreningen til at søge på ny.
Punkt 11:
Tommerup Skytteforening, J.nr.:716142-4617
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af nyt skydebane.
Der bevilliges rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp.
ombygning af skydebanerne med udgangspunkt i realiserbare mål mhp. øget
anvendelse af faciliteterne.

LHT/SSB

Punkt 12:
Videbæk Skytteforening J.nr.:705010-6698
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af opholdslokaler samt ny multiluftbane
De samlede udgifter opgjort til kr.240.000,- Kommunalt tilskud 100.000,- Anden
indskud 30.000,SSB
Der bevilges et tilskud på kr. 80.000,- samt kr.30.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.
Foreningen opfordres til at udføre ”betonvæggen” i fundablokke med armering, da
der er en stor besparelse i dette.
Punkt 13:
Skydebaneforeningen Århus J.nr.:709997-6699
Ansøgning om tilskud og lån til udskiftning af tag på bygninger
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.260.000,- Kommunalt tilskud 130.000,Der bevilges et tilskud på kr. 130.000,- samt kr.
Punkt 14:
Fløng-Hedehusene Skytteforening J.nr.:717018-6700
Ansøgning om tilskud og lån til udskiftning af alarmanlæg (krav fra politi)
De samlede udgifter opgjort til kr. 94.500,- Kommunalt tilskud 63.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.31.500,- samt kr.31.500,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år. Lånet gives hvis der kommer afslag på ansøgningen til kommunen.
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Punkt 15:
Taastrup Skytteforening J.nr.:717183-6701
Ansøgning om tilskud og lån til udskiftning af alarmanlæg + køb af container.
De samlede udgifter opgjort til kr.149.080,- Kommunalt tilskud 24.005,- Eget
indskud 25.075,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr. 25.000,- samt kr. 75.000,- i lån med 2% i fast årlig
renter over 10 år.
Der gives ikke tilskud men kun lån til container (opbevaring) da dette er til de
foreninger der lejer skydebanen, og der ved skal betale leje for plads til opbevaring.
Punkt 16:
Eventuelt.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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