TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 13. januar 2017
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 1/2017

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 12. januar 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)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 6/2016 Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
LNB:
 Der arbejdes i Høng Skf på elektronisk markering.
 Albertslund Skf. arbejder på opstart af renovering af 15 meter bane.
SSB:
 Orienterer om renoveringen af Tommerup Skf. renovering af 15 meter baner.
 Har været til møde i Struer, med kommunen og skytteforeningen vedr. ny 15
meter bane ved udendørsanlæg.
 Har besøgt Kgs. Lyngby Skf. nye indendørsbaner et flot anlæg.
 Skal til Tønder for at vurdere placeringen af nye udendørs baner.
FL:



Der arbejdes på at finde en ny direktør til Skydebaneforeningen Danmark.
Har deltaget i det første møde i våbenrådet
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Punkt 4:
Alslev Skytteforening, J.nr.: 711300-4623
Ansøgning om rådgivning til renovering af 15 meter bane
SSB
Der bevilliges rådgivning til gennemgang af 15 meter bane med henblik på
renovering.
Punkt 5:
Skytteklubben DSB/ASF, J.nr.: 709901-6411
Ansøgning om tilskud og lån til kompressor.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr. 21.690,- - Eget indskud 11.690,Sagen afvises da der ikke gives tilskud til indkøb af kompresser, da dette ikke høre
under faciliteter.
Punkt 6:
Skydebaneforeningen Vestereng, J.nr.: 709998-6412
Ansøgning om tilskud og lån til 2 stk. robotplæneklipper.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr. 42.000,- - Eget indskud 22.000,Sagen afvises da der ikke gives tilskud til indkøb af robotplæneklipper, da dette ikke
høre under faciliteter.
Punkt 7:
Gråsten Skytteforening, J.nr.: 713346-4624
Ansøgning om rådgivning til elektronisk markering på 15/50 meter bane.

BP

Der bevilliges rådgivning til etablering af elektronisk markering på 15/50 meter bane.
Punkt 8:
Vissenbjerg Skytteforening, J.nr.: 713412-6413
Ansøgning om tilskud og lån til airsoft.
De samlede udgifter opgjort til kr. 40.260,- - Eget indskud 5.065,Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at tage stilling til
foreningens principielle tilgang til udviklingsprojekter. Skydebaneudvalget ønsker
retningslinjer for proces og økonomisk understøttelse. Helt konkret drøftes ansøgning
om støtte til airsoft fra Vissenbjerg skytteforening. Skydebaneudvalget ønsker at
sikre, at økonomisk støtte af udviklingsprojekter er målrettede, således at
prioriteringen af midlerne foregår på den mest hensigtsmæssige baggrund.

SSB

Punkt 9:
Krogsbølle Skytteforening, J.nr.: 713340-6414
Ansøgning om tilskud og lån til hæve/sænke borde samt renovering af køkken og
toilet på 15 meter banen.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr. 147.634,- Eget indskud 73.817,- i samarbejde med
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kommunen.
Der bevilges et tilskud på kr.49.200,- samt kr.25.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.
Punkt 10:
Krogsbølle Skytteforening, J.nr.: 713340-6415
Ansøgning om tilskud og lån til støjsluser på 200 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr. 106.689,- - Eget indskud 42.689,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.35.600,- samt kr.35.600,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.
Punkt11:
Struer Skyttekreds, J.nr.: 705021-4625
Ansøgning om rådgivning til støjberegning på eksist. bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning til støjberegning på udendørs anlæg.
Punkt12:
Skovshoved Idrætsforening, J.nr.:721385-6697
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 og 25 meter bane
(Husk sagen fra tidligere)
De samlede udgifter opgjort til kr.3.725.484,30,- Kommunalt tilskud 1.875.00,- Eget
indskud 375.000,-

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.
Punkt13:
Assing Sogns Jagt og Skytteforening, J.nr.:706034-4626
Ansøgning om tilskud og lån til indretning af 15 m bane
De samlede udgifter opgjort til kr.110.975,- Eget indskud 23.983,- Andre tilskud
50.000,Der bevilges et tilskud på kr.37.000,Punkt14:
Eventuelt.
SSB følger op på sagen om nye målinger på haglpatroner.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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