TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 14. oktober 2016
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2016

STED: Vingsted centeret
TIDSPUNKT: 13. oktober 2016 kl. 17.30, vi starter i Vingsted centeret med middag.
DELTAGERE:
Frank Lyngsø (FL), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Søren S. Bendixen (SSB), Søren
Tolstrup (ST), Lotte Højmark Tang (LHT),
Afbud: Leif N. Bay (LNB)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 3 & 4/2016. Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
BP:
Har talt med Svendstrup Skf. vedr. renovering af deres baner.
Har været til indvilgelse af Vodskov Skf. nye 15 meter bane, et godt resultat, der er
brugt omkring 4000 frivillige timer.
FL:
Orienteret om bestyrelsesmødet.
LHT/SSB:
Har deltaget i stor støjdag
Der har været afholdt 1 workshop til Fremtidens Skydebaner.
Der er givet rådgivning til Tommerup skf. vedr. placering af ny bane.
Silkeborg og Thisted skf. har afholdt rejsegilde.
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Punkt 4:
Nykøbing M Skyttekreds, J.nr.: 701061-6702
Ansøgning om tilskud og lån til ny kondenserende oliekedel
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.43.200,- Eget indskud 25.200,Der bevilges et tilskud på kr.18.000,-.
Punkt 5:
Postens Skytteforening Odense, J.nr.: 716120-4618
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af nyt udendørs skydebane.
LHT/SSB
Der bevilliges rådgivning i samarbejde med landsdelens skyttekonsulent mhp.
etablering af nyt udendørs skydebane med udgangspunkt i realiserbare mål mhp. øget
anvendelse af faciliteterne.
Punkt 6:
Kerteminde Skytteforening, J.nr.:716200-6703
Ansøgning om tilskud og lån til nyt lys samt gulv på 15 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr. 40.185,- Kommunalt tilskud 2.618,- Eget indskud
14.000,-Andet lån kr. 10.474,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.13.500,Punkt 7:
Brørup Skydebaner, J.nr.:706121-6704
Ansøgning om tilskud og lån til 6 stk. monitor til 25 m banen.
Udgår
Punkt 8:
Skydebaneforeningen Vesteregn, J.nr.:709998-6705
Ansøgning om tilskud og lån til 2 stk. skiver til 50 m banen, samt rep. af pumpe
brønd
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.82.996,- Kommunalt tilskud 36.125,- Eget indskud
31.871,Der bevilges et tilskud på kr.13.500,Punkt 9:
Skytteklubben DSB/ASF, J.nr.:709901-6706
Ansøgning om tilskud og lån til indretning af ny 15 meter bane samt elektronik til
indendørs 25/50 meter bane
De samlede udgifter opgjort til kr.1.156.921,- Kommunalt tilskud 578.460,- Eget
indskud 25.310,-

SSB

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at foreningen bevilges et
tilskud på kr. 310.000,- samt kr.250.000,- i lån med 2% i lån med 2% i fast årlig
renter over 10 år.
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Punkt 10:
Højby Skytteforening, J.nr.:717011-6707
Ansøgning om tilskud og lån til ny bygning af 15 meter bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.1.051.600,- Eget indskud 100.000,- Andre tilskud
100.000,-

SSB

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at foreningen tilsendes en
hensigtserklæring om at støtte projektet med et tilskud på kr.250.000,- samt
kr.400.000,- i lån med 2% i fast årlig renter over 10 år. En egentlig bevilling kan først
gives, når det endelige projekt kendes, og foreningen har sandsynlig gjort at de kan
tilbage betale lånet.
Punkt 11:
Aalborg Skyttekreds, J.nr.:701501-6708
Ansøgning om tilskud og lån til nye standpladshuse på 25 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr. 833.000,- Kommunalt tilskud? - Eget indskud
100.000,-

SSB

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at foreningen bevilges et
tilskud på kr.278.000,- samt kr.278.000,- i lån med 2% i fast årlig renter over 10 år.
Punkt 12:
Principiel drøftelse
Skovshoved Idrætsforening J.nr.:721385-6697
Ved seneste SBU møde blev ansøgning til Skovshoved Idrætsforening afslået og der
blev bevilget rådgivning.
Ved rådgivningsmødet deltog DGI’s skyttekonsulent og der blev lagt op til
foreningsudviklingsforløb.
Ved efterfølgende gennemgang af banerne viser det, at tilgængeligheden er meget
dårlig, opholdslokaler er meget små, banens stand er af meget ringe karakter
(herunder vandskade) og det er rådgivningsteamets vurdering, at det vil være
vanskeligt at renovere denne bane og opnå den ønskede standard.
Rådgivningsteamet ønsker at drøfte om det er hensigtsmæssigt at støtte en renovering
fremfor at bygge nyt.
I Skovshoved sagen indkaldes til et nyt møde med Skytteforeningen,
Skyttekonsulenten hvor der tales faciliteter og fremtid.
I den principielle sag, blev det besluttet at sagerne vurderes individuelt, fra sag til sag.
Punkt 13:
Eventuelt.
Fremtidens skydebaner.
Der ligger link til alle 5 sager på hjemmesiden, hvor der kan læses om de enkle
projekter.
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Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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