Bestyrelsesmøde 5/2019
Skydebaneforeningen Danmark
Åbent referat
Dag og tid:

Torsdag 28. november 2019 kl. 09.30 – 13.30

Sted:

Administrationskontoret over Skyttebutikken,
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.

Deltagere:

Bestyrelsen:
Frank Lyngsø (FRL), Anders K. Jørgensen (AKJ), Nels Petersen (NP),
Kurt Petersen (KP) og Arne Sigtenbjerggaard (AS)
Administrationen:
Lotte Højmark Tang (LHT). Nina Kingo (NK) referent

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Formanden orienterer
4. Idrætspolitisk orientering
5. Lukket punkt
6. Skyttebutikken
7. Vingsted Skydebaner
8. Rådgivning
9. Administration
10. Budget 2020
11. Skydebanesager
12. Indendørs 15m baner, Vingsted hotel & konferencecenter
13. Visionsplan Vingsted
14. Eventuelt
15. Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat af bestyrelsesmøde 4/2019 – 1. oktober 2019 blev godkendt.

3.

Formanden orienterer
FRL oplyste, at der ikke er nyt siden sidst – ud over det, som orienteres om under
dagsordenens øvrige punkter.

4.

Idrætspolitisk
NP orienterede.
Punktet refereres ikke.

5.

Lukket punkt

6.

Skyttebutikken
LHT viste PP med opdaterede regnskabstal og oplyste, at de på mødet viste tal er
opdaterede med sidst kendte forecast for 2019.
Tiltagene, der er iværksat i løbet af året, viser resultater. Det er tydeligt, at
Skyttebutikken er nået ud med budskabet om ændret prispolitik. (Priserne er sat
så langt ned som muligt – og det er også det, der opleves i skydemiljøet).
Skyttebutikken kommer rigtig godt ud med tilbud. Det fungerer godt, at
medarbejderne sidder i butikken.
LHT har i år deltaget i Lapua Hunt og det forventer LHT vi gør fremover.
LHT udtalte, at vi har rigtig godt fat i tingene omkring Skyttebutikken.
Arrangement i februar med Carsten Brandt blev kort omtalt.
FRL udtrykte tilfredshed med økonomien og lagerudviklingen.
LHT orienterede om sammensætningen af ammunitionsbeholdningen med lav
omsætningshastighed og udleverede og gennemgik oversigten.
LHT oplyste, at der fortsat er fokus på at nedbringe beholdningen af våbenlageret
og den del af ammunitionslageret, der har den laveste omsætningshastighed.

7.

Vingsted Skydebaner
LHT oplyste, at det nye team arbejder anderledes og godt sammen. LHT
orienterede om de mange tiltag, som f.eks. radioreklamer, salg af
instruktørtimer, generel stigning i event-arrangementer, riffel- og pistolprøver
afholdt på Vingsted Skydebaner – alt er med til at give et godt resultat.
LHT fortalte om et godt og konstruktivt samarbejde med DGI Sydøstjylland, som
SKBF.DK ser meget positivt hen mod.
LHT orienterede om den stigende interesse i skytteforeninger for at skyde på
støjmål. SBU har bevilget midler til måling af støj på stålmål, så stålmål kan
indgå i støjberegninger fremadrettet.
LHT orienterede om Politiets brug af Vingsted Skydebaner, kommende
arrangement med Camilla Ottesen og en helhedsplan for Vingsted Skydebaner
med afsætning i biodiversitet og bedre, fleksibel og fornuftigere brug af
mandskabstimer.

8.

Rådgivning
LHT orienterede om, at det går rigtig godt på rådgivningsområdet.
LHT orienterede om:
Skydebaneinspektør
Det er en udfordring at Justitsministeriet ikke har udpeget ny skydebaneinspektør
efter Erik Jensen. SKBF.DK bliver ofte konsulteret som de mest professionelle og
med den største viden på området. LHT arbejder fortsat på sagen med direkte
kontakt til personer i Rigspolitiet.
ECHA udredning af muligt blyforbud i EU
LHT orienterede, suppleret af AKJ, og slog fast, at SKBF.DK forholder sig til bly på
skydebaner. Der foreligger en rapport, som slår fast, at bly bliver i jorden og ikke
går i grundvandet. LHT orienterede om hvordan organisationerne melder tilbage
med høringssvar.
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DGI landsdelsforening
Generelt går samarbejdet med DGI landsdelsforeninger godt. LHT oplyste, som en
service orientering, at SKBF.DK, Rådgivning i Stevns-sagen er bedt om at
kontakte en frivillig og ikke DGI Storstrømmen.
Aalborg sagen
FRL oplyste kort om, at sagen er afsluttet efter en snak med bl.a. foreningsfolk.
Sagen lukkes ned, idet foreningerne i Aalborg ikke ønsker en ny facilitet.
9.

Administration
Regnskabsopfølgning og generel orientering.
LHT redegjorde for månedsregnskab oktober 2019 med en nærmere orientering
omkring indtægtsdelen.
Såfremt forecast 2019 holder går vi ud med et overskud, MEN LHT slog fast, at
det er et forecast.
Bestyrelsen var positiv.
Økonomifunktionen
LHT er meget tilfreds med at økonomiopgaverne løses af ny medarbejder.
Generalforsamling 2020
FRL har ikke haft mulighed for at drøfte spørgsmålet om valg af dato for
SKBF.DK’s generalforsamling 2020 med DGI Skydning, Lars Høgh.
FRL kontakter hurtigst muligt DGI Skydning, Lars Høgh. SKBF.DK’s første valg er
13. juni og som alternativ kan 16. maj vælges.
Når dagen og tid ligger fast kontakter NP mulig foredragsholder.
Mandag d.2.december har FRL meldt tilbage, at sagen er drøftet med Lars Høgh
og at SKBF.DK afholder generalforsamling 16.maj.

10.

Budget 2020
LHT fremlagde og gennemgik forslag til budget 2020.
Budgetforslaget blev drøftet og LHT besvarede spørgsmål fra bestyrelsen.
Bestyrelsen godkendte budget 2020.

11.

Skydebanesager
SBU holdt årets sidste bevillingsmøde mandag 25. november og sendte følgende
sager til bestyrelsens behandling:
Brønderslev Skytteforening
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 m bane.
Samlet udgift 1.165.825 kr. Andet 150.000 kr. Kommunalt tilskud 300.000 kr.
Andet tilskud 227.647 kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et
tilskud på 450.000 kr. samt 300.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig
rente over 10 år.
Bevillingen gives på forudsætning af, at de nye standpladser har en minimums
bredde på 95 cm, samt at luftmængden på ventilationsanlægget kontrolleres og
opfylder SKBF.DK’s anbefalinger.
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Indstillingen blev imødekommet med bemærkning om at SKBF.DK ikke
overfinansierer projektet.
Egtved Skytteforening
Ansøgning om tilskud og lån til opbygning af ny 15 m bane.
Samlet udgift 905.541kr. Andet tilskud 300.000 kr. Kommunalt tilskud 300.000
kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et
tilskud på 310.000 kr. samt 300.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig
rente over 10 år.
Bevillingen gives på forudsætning af, at der fremsendes 2 tilbud på de
udgiftsposter, der er over 30.000 kr.
Der var spørgsmål til sagen omkring ”andet tilskud”. Lånet er under forudsætning
af at ”andet tilskud” bliver mindre. Der tilbydes et tilskud / lån op til.
Indstillingen blev imødekommet med bemærkning om at SKBF.DK ikke
overfinansierer projektet.
Honum Skydebaneforening
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 200 m banen samt
renovering af 200 m hus og overdækning og lys på 25 m banen.
Der har været et godt samarbejde mellem DGI Sydøstjylland, Foreningen og
SKBF.DK om processen i Honum.
Samlet udgift 554.750. - kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et
tilskud på 300.000 kr. samt 300.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig
rente over 10 år.
Bevillingen gives på forudsætning af, at der fremsendes 2 tilbud på de
udgiftsposter, der er over 30.000 kr. og at 200 m huset beklædes med
vedligeholdelsesfri beklædning, og ikke males.
Indstillingen blev imødekommet med bemærkning om at SKBF.DK ikke
overfinansierer projektet.
Næstved Skytteforening
Ansøgning om tilskud og lån til skydehus og markeringsanlæg på ny 25 m bane.
Samlet udgift 655.000 kr. Eget tilskud 50.000 kr. Kommunalt tilskud 120.000 kr.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges et
tilskud på 220.000 kr. samt 220.000 kr. i lån. Lånet forrentes med 2% i fast årlig
rente over 10 år.
Indstillingen blev imødekommet.
Tilskud og lån i 2019
Med bestyrelsens imødekommelse af SBU’s indstillinger, er der i 2019 uddelt
4.280.940 kr. i tilskud og bevilget 3.221.500 kr. i lån.
De ikke-forbrugte tilskudsmidler, ca. 719.000 kr., forholder bestyrelsen sig til når
regnskab 2019 foreligger.
Rentesats 2020 fastlægges
På baggrund af bestyrelsens beslutning på møde 1/2016 den 11. februar 2016
fastlægges rentesatsen på udlån bevilget i skydebanesager for 2020.
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Indstilling:
Det indstilles, at udlånsrenten fortsætter uændret på 2% p.a. i hele lånets løbetid
i alle skydebanesager, som SBU og/eller bestyrelsen behandler i 2020.
Begrundelsen for at fastholde udlånsrenten på 2% er, at der ikke er væsentlig
ændring i obligationsrenteniveauet.
Indstillingen blev godkendt.
Bramming Skytteforening
Skytteforeningen har rettet henvendelse på grund af økonomiske udfordringer
med at betale afdrag på lån i december 2019.
Foreningens formand har beskrevet situationen og beskrevet løsningsforslag.
Administrationen indstiller til SKBF.DK’s bestyrelse at Bramming Skytteforenings
anmodning imødekommes.
Indstillingen blev imødekommet.
12.

Indendørs 15m baner, Vingsted hotel & konferencecenter
FRL orienterede fra mødet med formand Lars Steen Petersen og direktør Mette
Ravn, Vingsted hotel og konferencecenter. FRL redegjorde nærmere for sine
tanker om etablering af indendørs 15m banefacilitet på Vingsted Skydebaner og
FRL indstillede til bestyrelsen, at der udarbejdes en businesscase for projektet.
FRL ønsker, at faciliteten skal stå klar til DM 2022 under forudsætning af, at
businesscasen viser et realiserbart projekt.
Bestyrelsen havde en indgåede drøftelse af emnet, hvor meget blev drøftet,
herunder: Afholdelse af DGI’s DM’er på Vingsted Skydebaner og hvorvidt DGI
Skydning skal fortsætte med at stå for stævneafholdelse, de kommercielle
forhold, som skal tænkes ind i et sådant projekt, de mange økonomiske aspekter
i et så stort projekt og hvem, der ses som mulige bidragsydere, herunder krav til
Vingsted hotel og konferencecenter for at de nuværende indendørs baner kan
nedlægges. Afdækning af politiske holdninger generelt i såvel DGI Skydning,
SKBF.DK og Vingsted hotel og konferencecenter blev fremhævet som væsentlig.
LHT henledte bestyrelsens opmærksomhed på det omfattende arbejde med store
projekter generelt og denne businesscase i særdeleshed er ressourcekrævende.
SKBF.DK’s personalemæssige ressourcer og kompetencer til udarbejdelse af
projektbeskrivelse med kravspecifikationer m.m.a. – samtidig med den daglige
drift, lokalplanproces og Vingsted terrænbane-projekt og eventuelt visionsplan for
Vingsted er ikke en mulighed med de nuværende medarbejderressourcer. Det
blev foreslået, at DGI Facilitetsudvikling blev inddraget i projektet. FL laver et
oplæg til opgavefordeling.
NP foreslog, at DGI Skydning spørges om de vil medfinansiere udgiften til at få
beskrevet projektet og afdækning af sagen nærmere.
Bestyrelsen tilsluttede sig NP’s forslag. FRL kontakter hovedbestyrelsesmedlem
og formand for DGI Skydning, Lars Høgh og fremlægger sagen.

13.

Visionsplan Vingsted
FRL orientere om møde med Vingsted hotel og konferencecenter. FRL ønsker at
der holdes et møde med aktørerne i Vingsted i januar måned, hvor visionerne for
området afdækkes. FRL vil gerne have DGI Facilitetsudvikling til at facilitere
mødet.
Bestyrelsen drøftede sagen.
AKJ ønsker en afdækning af fremtidsplanerne for områdets aktører, herunder DGI
og Vingsted hotel og konferencecenter.
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AS henledte opmærksomheden på erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle
Ådalen og Vejle Fjord i et samarbejde med Vejle Kommune.
NP undersøger om DGI vil sponsorere facilitering af mødet.
Efterfølgende sætter FRL og Lars Steen Petersen rammerne for mødet.
14.

Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde i SKBF.DK er fastlagt til:
Mandag, den 16. marts 2020 kl. 09.30 til 12.30

15.

Lukket punkt – kun for bestyrelsesmedlemmer
LHT/NK 12.12.2019
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