Referat / Beslutningsprotokol
Generalforsamling i Skydebaneforeningen Danmark

Dag og tid

Lørdag den 15. juni 2019

Sted

Vingsted hotel & konferencecenter
Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Deltagere:

84 tilmeldte til generalforsamlingen
38 delegerede foreningsrepræsentanter
5 bestyrelsesmedlemmer
i alt 43 stemmeberettigede.
9 gæster
12 medarbejdere fra Skydebaneforeningen Danmark

Inspirationsoplæg inden generalforsamlingen ”Kend din ammunition” v/ mentaltræner og
eliteskytte Carsten Brandt med efterfølgende spørgsmål og dialog

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens aflæggelse af beretning
Godkendelse af årsrapport 2018
Behandling af indkomne forslag. Der var ikke forslag til behandling
Valg af ét bestyrelsesmedlem
Valg af revisor
7. Eventuelt
Formand Frank Lyngsø (FRL) bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Steen F. Andersen blev valgt, konstaterede mødets lovlighed og at forsamlingen var
beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning
FRL aflagde bestyrelsens beretning
FRL tog afsæt i følgende overskrifter for 2018:
- Godt politisk samarbejde med DGI Skydning
- Tættere på kommunerne – nye erfaringer
- Skydebaneforeningen er ikke helt etableret i landsdelenes bevidsthed
- Udfordret på omsætningen i Skyttebutikken
- Stadig for få ansøgninger, men spændende projekter undervejs

Herefter gik FRL mere i detaljer om:
Rådgivning om skydebaner
Der er for få af ansøgninger om rådgivning. Vi ser på om ansøgningsproceduren er for tung.
Antallet af ansøgninger om opgradering af ventilation på 15 m baner er stagneret. FRL opfordrede til
at gå tilbage i foreningerne og se på om Skytteforeningernes ventilationsanlæg overholder
Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger.
Antallet af ansøgninger til elektronisk markering er stigende. Elektronisk markering er et
indsatsområde, hvorfor SKBF.DK fra 2019 giver et højere tilskud end tidligere.
Der er et begrænset antal ansøgninger om tilskud og lån, hvilket har resulteret i, at der er uddelt 1,6
mio. i tilskud og lidt mindre i lån.
SKBF.DK forbereder stadig, at tilskudspuljen kommer under pres de kommende år. Det forventes
derfor, at der vil være færre tilskudsmidler og flere lånemidler.
SKBF.DK kan mærke en øget interesse for pistolskydning både på 15 m og 25 m.
SKBF.DK får et stigende antal henvendelser med ønske om at skyde med grov pistol på indendørs
25 m baner. I DGI regi er det en udendørs disciplin.
SKBF.DK vil undersøge om der er krav om at 25 m baner skal være udendørs. Det kan give
anledning til, at SKBF.DK genovervejer holdningen til disse projekter i samarbejde med DGI.
SKBF.DK har opnået et tættere samarbejde med kommuner og myndigheder igennem de sidste 5 år.
FRL omtalte processen og samarbejdet med Ålborg kommune, hvor læringen herfra indgår i det
videre arbejde. Håndteringen af kommunikationen til foreningerne kunne foregå bedre i
procesperioden.
SKBF.DK har afholdt konferencen ”Fremtidens Skydebaner” for kommunale sagsbehandlere i
samarbejde med Danmarks Jægerforbund og Forsvaret. Det skal være med til at gøre os kendte i
kommunalt regi, så kommunerne inddrager os i planlægningen på et tidligere tidspunkt.
FRL fremhævede større gennemførte projekter i 2018 som Nyvest på Bornholm, Nykøbing F og fine
nye faciliteter i Højby Skytteforening
Desuden er første projekt i ”Fremtidens skydebaner” gennemført i Aulum.
Vingsted skydebaner
Resultatet for 2018 var et samlet underskud.
Der er overvejelser om opgradering af markeringsanlæg. Dette ligger dog nogle år ud i fremtiden.
Opgradering af 15 m baner i Vingsted Centret, som har gamle skivetræk er ved at være slidt.
Den nye 3D buebane er netop indviet.
SKBF.DK er optimistiske omkring samarbejdet med politiskolen i Vejle.
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FRL lagde vægt på, at vi stadig har det største og smukkeste beliggende skydeanlæg i Nordeuropa.

Skyttebutikken
Det samlede resultat for 2018 var et underskud på kr. 1,3 mio.
Omsætningen var lavere end forventet og webshoppen er ikke slået igennem som forventet.
Der er derfor foretaget tilretninger i sortimentet og medarbejderstaben er reduceret.
De økonomiske rapporteringer fra butikken ser herefter væsentlig bedre ud.
Der er udsigt til bedre indtjening i 2019.
FRL gjorde opmærksom på, at foreningerne skal huske, at når der handles i butikken er det med til
at understøtte rådgivningen. Vi har et fælles formål.
For at blive endnu bedre, vil skyttebutikken gerne have tilbagemeldinger fra Skytteforeningerne, hvis
de vælger at handle et andet sted.
Det er et erklæret mål, at skyttebutikken skal være, eller igen blive, foreningernes foretrukne
leverandør.
Foreningens økonomi
Samlet underskud på 37.000 kr. mod et budgetteret overskud på 41.000 kr.
Butikken sluttede med et underskud på 1,3 mio. mod budgetteret overskud på 869.000 kr.
Vingsted Skydebaner giver underskud samlet 752.000 kr.
Tildelt tilskud på 1,6 mio. imod afsat 5 mio.
Administrationsomkostninger og personaleomkostninger er på budgetniveau.
I starten af 2018 blev der i SKBF.DK konstateret svig ifm. håndtering af kontanter og udbetaling af
tilskud, det er politianmeldt.
Samarbejdet med DGI
FRL nævnte at det er tid til at evaluere fusionsaftalen – hvad fungerer godt og hvad kan vi gøre bedre?
Hvilke erfaringer har vi med os efter de 5 første år. Emnet er på næste fællesmøde med DGI
Skydeledelse.
DM-afvikling i Vingsted til september forventes at foregå i et tættere samarbejde mellem DGI
Skydning og SKBF.DK.
FRL opsummerede aktivitetstiltag i DGI, som understøttes af SKBF.DK
 Airsoft, der er et tæt samarbejde på facilitetsdelen
 Bueskydning har manifesteret sig som en ny og anderledes facilitet på vores ude baner
rundt om i landet.
 Jagtbaner
Der er indført ny disciplin for jægere på mange skydebaner.
Landsdelene
SKBF.DK er ikke så kendte hos alle landsdele og der er af og til uklarhed om opgaver/ansvarsfordeling.
Kommunerne – samarbejdet er øget og kommunerne bruger SKBF.DK i højere grad
Landsstævne i Svendborg 2021 ønsker SKBF.dk at være aktiv del af.
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Tak for godt samarbejde
Tak til personalet i SKBF.DK. Det har ikke været så nemt et år. Der er nye mennesker omkring Vingsted
skydebaner, stabile medarbejdere i butikken. Det giver anledning til optimisme i fremtiden.
Tak til medlemmerne
Tak til DGI
Tak til bestyrelsen

Uddrag fra den efterfølgende debat
Forening spurgte til om der er mulighed for at søge og få støtte til foreningens ventilationsanlæg, som ikke
er tidssvarende, hvis det ejes af kommunen?
FRL forklarede at SKBF.DK skal hjælpe foreningerne med at sikre, at der er et ordentligt ventilationsanlæg. I
den sammenhæng har der tidligere været indgået dialog med kommunen om at hjælpe foreningerne. Det
hjælper SKBF.DK gerne foreningen med.
Arne Sigtenbjerggaard (AS) fra bestyrelsen supplerede FRL med en opfordring til foreningerne om at få fat i
de ansvarlige politikere; få dem ud at se på aktiviteterne og det gode stykke arbejde der ydes i foreningerne.
Gerne den øverst ansvarlige – kulturudvalgsformanden.
Samtidig henviser AS til, at foreningerne skal være opmærksomme på, at der kan søges forskellige
kommunale puljer.
Thisted skytteforening har i hele deres bygge proces, som kostede 6 mio. kr., haft kommunen tæt på, ved at
have en medarbejder fra forvaltningen med i støtteforeningen.
Der blev spurgt, hvorfor det er en dårlig ide at skyde grov pistol på 15 m.
FRL fortalte at grov pistol på 15 m bane ikke er en DGI aktivitet/disciplin.
Det er DGI, der har aktiviteten og SKBF.DK har faciliteten.
Det fremgår af de gældende retningslinjer for Skydebaneudvalget, at skydning med grov slider væsentlig
mere på materialet, og skaber mere forurening i luften og derfor kræver et større ventilationsanlæg.
Det er FRL og SBU’s vurdering, at grov skydning hører hjemme på en 25 m udendørs bane.
Sammenlægning af skytteforeningerne blev drøftet.
FRL lagde vægt på, at SKBF.DK ikke har intentioner om at sammenlægge skytteforeninger. Der vil være tale
om at foreninger i fremtiden skal gå sammen om faciliteter.
Der blev tilkendegivet interesse for at få en stor indendørs skydebane i Københavnsområdet.
FRL bemærkede, at sådan et projekt skal komme fra foreningerne i København. SKBF.DK går gerne ind i et
eventuelt projekt.
FRL lagde vægt på, at vi skal fastholde de foreninger der er lokalt. Udbygge fællesskabet om nogle baner.
Vi skal se på aktiviteten, på hvor mange medlemmer der er, og holdes det op mod det antal baner vi har i
Danmark - så er der få skytter pr. standplads.
SKBF.DK’s holdninger og erfaringer er, at hvis vi flytter hen i nye lokaler, opgraderer baner til bedre kvalitet
med nyeste teknologi og med gode opholdslokaler, så er det vejen frem.
Forening angav, at det kan være svært med tilskud og lån. Projekter går i stå.

Side 4 af 6

FRL gjorde opmærksomhed på, at SBU lægger vægt på at projekter delfinansieres med egen arbejdskraft i
foreningen. SKBF.DK giver nogle gode tilbud og lån, men det kræver at foreningen har en økonomi der gør,
at der kan betales tilbage. Derfor bør foreningerne se på om kontingentet er stort nok.
FRL opfordrer til at inden skytteforeningerne går i gang med forskellige projekter. Får inviteret borgmesteren
ud, så politikere og embedsfolk får indsigt i skydningen og der opbygges en god samarbejdsrelation.
FRL opfordrer foreningerne til at etablere aftaler med hinanden for at opnå gode rabatter ved
ammunitionskøb.
En forening gjorde opmærksom på, at foreningerne får 20 % rabat ved køb på over 100.000 kr. i
Skyttebutikken, men ikke ved mindre efterbestillingerne.
Foreningerne opfordrede til at Skyttebutikken fremover har fokus på, at der ligger rigtig mange penge i salg
af grov ammunition, da der er mange skytter der skyder med grov ammunition, hvor der ikke forhandles i
Skyttebutikken.
Der blev givet udtryk for at der gennem de sidste 5 år har været en voldsom stigning på skyttebutikkens
priser.
FRL svarede at der er mulighed for skytteforeningerne at gå sammen om fælleskøb og købe stort ind.
Bemærkningerne tages til efterretning og der kigges på et servicetjek.
Skyttebutikken vil være den foretrukne leverandør - den der ringes til først. Skyttebutikken gør rigtig meget
for at holde priserne nede.
Steen F. Andersen (SFA) opfordrer foreningerne til at gå hjem og tjekke forsikringssummerne, passer de til
hvad der er af bygninger og er løsøre dækket tilstrækkeligt.
SFA konstaterede at der havde været en god debat og at beretningen blev taget til efterretning
3. Godkendelse af årsrapport 2018
Årsrapport 2018, som deltagerne havde modtaget som bilag til dagsorden forud for mødet, blev
gennemgået af LHT.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke forslag til behandling
5. Valg af ét bestyrelsesmedlem
Anders K. Jørgensen, Boddum-Ydby Skytteforening (næstformand) blev genvalgt ved applaus.
Supplerende oplysninger:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
De tre medlemmer er udpeget af Landsudvalget DGI Skydning og de nuværende medlemmer er:
Frank Lyngsø (formand), Kurt Petersen og Arne Sigtenbjerggaard
Det fjerde medlem er udpeget af Hovedbestyrelsen for DGI, Nels Petersen.
Det femte medlem vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsens virke er gældende for et år ad gangen og er fungerende fra generalforsamlingens
afslutning.
6. Valg af revisor

Side 5 af 6

PWC blev genvalgt som revisor.
7. Eventuelt.
Gæstehilsen fra DGI Skydning:
Henrik Møller (HM)fra DGI Skydning ønskede tillykke til Anders med genvalget.
HM gav udtrykte tilfredshed med den gode debat.
HM tilkendegav, at DGI Skydning er glade for den bistand, der kommer fra Skydebaneforeningen
Danmark til DGI’s nye idræts aktiviteter.
Ålborgsagen har været en tung proces og der er lagt et stort og godt stykke arbejde i det og takkede
for det.
Frank Vestergaard, Assing Sogns Jagt- og Skytteforening takkede SKBF.DK for den støtte og
fantastiske hjælp, der er ydet til foreningen til såvel udendørs- som indendørs baner.
FRL takkede dirigenten SFA, og for gode indlæg og den gode feedback gennem hele
generalforsamlingen.
Efter frokosten var der åbent hus i Skyttebutikken, i showroom for elektronisk markering og rundvisning på
Vingsted 3D buebane.
Efter generalforsamlingen blev der trukket lod om et gavekort på kr. 5000,- til Skyttebutikken. Trækningen
blev foretaget af Henrik Møller, DGI Skydeledelse.
Vinderen blev Elisabeth Lykholt Andreasen, som dermed sikrede Ålborg Skytteforening gavekortet. Tillykke!
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