TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 23. november 2016
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 6/2016

STED: Vingsted centeret
TIDSPUNKT: 22. november 2016 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)
Afbud: Søren Tolstrup (ST), Lotte Højmark Tang (LHT)

DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Godkendt
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 5/2016 - Godkendt
Punkt 3: Meddelelser
LNB:
Der har været afholdt møde med ACØ vedr. klage angående skærpelse af
sikringsniveau på flere skydebaner, der afventes nu svar fra rigspolitiet.
FL:
Informere om næsteårs budget for Skydebaneforeningen Danmark. De 5.000 i
tilskudspuljen er fastholdt Dog med den modificering, at tildelt ”Teknisk bistand” i
form af ekstern konsulentbistand hentes på tilskudskontoen.
Punkt 4:
Brørup Skydebaner, J.nr.:706121-6704
Ansøgning om tilskud og lån til 6 stk. monitor til 25 m banen.
De samlede udgifter opgjort til kr. 86.400,- Eget indskud 16.400,SSB
Ansøgningen afvises med følgende begrundelse, der gives ikke tilskud/lån til skærm
nr. 2 til samme anlæg, samt der kommer snart ny software og opdateringer til
skiverne.
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Punkt 5:
Sejs-Svejbæk Skytteforening, J.nr.: 706004-4619
Ansøgning om rådgivning til Støjberegning/ny miljøgodkendelse på udendørs anlæg

SSB

Der bevilliges rådgivning til Støjberegning/ny miljøgodkendelse på udendørs anlæg.
Punkt 6:
Nykøbing M Skyttekreds, J.nr.: 701021-64620
Ansøgning om rådgivning til forhøjelse af vold.

SSB

Der bevilliges rådgivning til forhøjelse af vold.
Punkt 7:
Bullerup Skyttekreds, J.nr.:716180-6709
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr. 96.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.24.000,- samt kr.24.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.
Punkt 8:
Brændeskov/Brudager SG&I, J.nr.: 716009-4621
Ansøgning om rådgivning til renovering af 15 meter bane lys.

SSB

Der bevilliges rådgivning til gennemgang af 15 meter bane med henblik på
renovering.
Punkt 9:
Nørredjurs Skytteforening, J.nr.: 709113-4622
Ansøgning om rådgivning til renovering af 15 meter bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning til gennemgang af 15 meter bane med henblik på
renovering.
Punkt 10:
Glud Skytteforening, J.nr.:710004-6710
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter banen.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr. 527.950,- Kommunalt tilskud 135.950 - Eget
indskud 51.000,Der bevilges et tilskud på kr.153.000,- samt kr.100.000,- i lån med 2% i fast årlig
renter over 10 år.
Punkt 11:
Eventuelt.
Med bring kalender til planlægning af møder i 2017, forslag til nye møde datoer er:
12.01 – 20.04 – 22.06 – 14.09 – 16.11.17 SSB indkalder.
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Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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