TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 15. september 2017
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2017

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 14. september 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)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. - Godkendt
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 2-3/2017 - Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
SSB:
Har ydet rådgivning hos Nykøbing F SKF. deres 15/50 meter bane er nedbrændt.
BPI har fået rådgivning omkring nybygning af 15 meter luft bane, på 50 meter banen
FL:
Har ydet rådgivning hos Pilen af 1927 omkring renovering af 15 meter bane.
SKBF.DKs bestyrelse er i gang med budget forhandlinger, der arbejdes på at
fastholde de 5 mil i tilskud til næste år samt fastholde renten på lån på 2 %
Det blev aftalt, at møder med få sager behandles pr skype, da dette giver en bedre
behandling af sagerne, en pr. mail.
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Punkt 4:
Helsinge Skytteforening, J.nr.: 718035-4635
Ansøgning om tilskud og lån til 8 stk. Megalink elektronisk markering samt
overdækning på 50 meter bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.340.000,- Egen indskud 70.000,- Kommunalt
tilskud 75.000,Der bevilges et tilskud på kr.50.000,- samt kr.145.000,- i lån med 2% i fast årlig
renter over 10 år.
SSB kontakter foreningen, og fremlægger problematikken omkring pistolskydning på
skiver med lille åbningsareal.
Punkt 5:
BPI Skytteafdeling, J.nr.: 710134-4636
Ansøgning om tilskud og lån til ombygning af eksist. 50 meter bane til overdækket 10
og 15 meter luft baner.
De samlede udgifter opgjort til kr.2.125.144,- Egen indskud 450.000,- Kommunalt
tilskud 1.000.000,- Andre tilskud kr. 25.000
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et tilskud
på kr.350.000,- samt kr.300.000,- i lån med 2% i fast årlig renter over 10 år.
Punkt 6:
Høng Skytteforening, J.nr.: 717148-4637
Ansøgning om tilskud og lån til 7 stk. Elektronisk markering samt granulat kuglefang
De samlede udgifter opgjort til kr.314.581,25,- Kommunalt tilskud 61.750,Der bevilges et tilskud på kr.54.000,Punkt 7:
Nykøbing M Skyttekreds, J.nr.: 701061-4638
Ansøgning om tilskud og lån til voldarbejde på eksist 25/50 meter bane samt
udskiftning af vende anlæg samt flis i endevold.
De samlede udgifter opgjort til kr.92.725,- Egen indskud 52.725,Der bevilges et tilskud på kr.31.000,- samt kr.31.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år
Punkt 8:
Silkeborg Skyttekreds, J.nr.: 706014-4639
Ansøgning om tilskud og lån til granulat kuglefang
De samlede udgifter opgjort til kr.29.370,- Egen indskud 17.370,Der bevilges et tilskud på kr.9.000,Side 2 af 5

Punkt 9:
Kjellerup Skytteforening, J.nr.: 706028-4640
Ansøgning om tilskud og lån til udskiftning af døre og vinduer på 15/50 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr.105.000,- Egen indskud 70.000,Der bevilges et tilskud på kr.35.000,Foreningen gøres opmærksom på at de bør overveje plastvinduer.
Punkt 10:
Skallebøllecenteret, J.nr.: 716998-4641
Ansøgning om tilskud og lån til udskiftning af pillefyr.
De samlede udgifter opgjort til kr.178.063,Der bevilges et tilskud på kr.90.000,- samt kr.90.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år
Punkt 11:
Hirtshals Skytteforening, J.nr.: 701414-4643
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af ny ventilation på 15 m bane samt
etablering af 25 meter bane på eksist. 50 m bane.
Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 12:
Årslev Skytteforening, J.nr.: 716815-4644
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning på 25, 50 samt 100 m bane.
Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 13:
Lunde Skytteforening, J.nr.: 716055-4645
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning på 25 og 50 m bane.
Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 14:
Ikast Skytteforening, J.nr.: 706024-4646
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af 15 m bane på udendørs anlæg.
Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 15:
Ballerup Skytteforening, J.nr.: 717373-4647
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning på 25 m bane.
Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
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Punkt 16:
Nyvest Skytteforening, J.Nr.: 725006-6678
En orientering og drøftelse af deres sag om ny 15 m bane
(Medbring gammel sag)
Det blev besluttet at hjælpe foreningen, med udfordringen vedr. ekstern rådgivning
efter krav fra kommunen efter bevilling af penge til projektet. LNB hjælper
Punkt 17:
I projekt ”Fremtidens skydebaner” har første projekt fået udarbejdet endelig
projektbeskrivelse, tegninger og materiale, der kan anvendes til fundraising. De
øvrige projekter følger samme proces og kommer snart i mål.
Dermed er næste skridt at få søgt midler til finansiering af projekterne.
Skitser fra arkitekt medsendes til orientering. 2 projekter
SBU havde en god snak omkring de to skitseforslag til Aulum og Espe, SBU havde
nogle opmærksomheds punkter, der bør tænkes over.
 Der mangler gode argumenter for indendørs 25 meter bane.
 Konsekvensen er, der åbnes op for støtte til indendørs 25 meter baner, hvis de
indgår i fremtidens skydebaner.
 God plads i opholdslokaler.
 Hvis ikke egen opholdslokaler, god plads til våbenhåndtering/ opbevaring.
 Kan det gode foreningsliv/sammenhold bevares uden egne opholdslokaler.
Punkt 19:
Hadsund Skytteforening, J.nr.: 701512-4639
Ansøgning om rådgivning til opførsel af 20 stk. 15 meter skydebaner.

LHT/NK

Der bevilliges rådgivning.
Punkt20:
BPI Skydeafdeling, J.nr.: 710134-4640
Ansøgning om rådgivning til ombygning af 50 meter bane til overdækket 10 og 15
meter luft baner.

SSB

Der bevilliges rådgivning.
Punkt 21:
Esbjerg Skyttekreds, J.nr.: 711100-4641
Ansøgning om rådgivning til støjberegning til IPSC skydning i terræn og mulig
terræn skydning.

SSB

Da IPSC skydning ikke er en del af DGI`s skydeprogram tilbydes Esbjerg
Skyttekreds en beregning for egenbetaling.
Punkt 22:
Århus Pistol Klub, J.nr.: 709932-4642
Ansøgning om rådgivning til flytning eller ombygning af eksist. 15 og 25 meter bane
inkl. støjberegning

SSB
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Der bevilliges rådgivning.
Punkt 23:
Eventuelt.
SBU tur, det blev besluttet at besøge Nordjylland, vi tager afsted den 17-18
november. SBU tjekker deres kalender. Program følger

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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