TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 24. april 2017
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 2/2017

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 20. april 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), Gæst Martin Højsgaard DGI Skydning
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
Punkt28:
Gråsten Skytteforening, J.nr.: 713346-4628
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering, på 15 og 50 meter banen samt
overdækning på 50 m bane
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 1/2017 Godkendt
Punkt 3:
Martin Højsgaard DGI Skydning, orienteret omkring de udviklings projekter DGI
Skydning har gang i, airsoft, bueskydning, kikkert klasse m.m.
Punkt 4a:
SBU drøfter i hvilket omfang ansøgning om rådgivning kan bevilliges administrativt,
og SBU så orienteres om bevillingerne på SBU møderne.
Det blev besluttet at ansøgninger omkring rådgivning, behandles løbende af SBU via
mail.
SBU drøfter, hvordan kvaliteten af rådgivning om elektroniske markeringsanlæg kan
forbedres.
Den rådgivning, der sker i dag fungerer acceptabelt. Foreningerne opfordres til at
kontakte andre foreninger, der bruger de anlæg, som foreningen ønsker, og høre deres
erfaringer med brugen af dem.
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Punkt 4:
Meddelelser
SSB:
Hjørring Skytteforening er færdig med renovering, der er penge tilbage, kan de
bruges til elektronisk markering, iht en ny bane.
Det besluttes at sagen afsluttes og der kan derefter søger på ny om elektronisk
markering.

FL:
Der er blevet ansat en ny direktør for skydebaneforeningen Danmark, det blev Lotte
Højmark Tang.
Hans Madsen fra skyttebutikken er blevet opsagt.
Punkt 5:
Åby Skydebaneforening, J.nr.: 709999-4627
Ansøgning om rådgivning til renovering af 15 meter bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning til renovering af 15 meter bane.
Punkt 6:
Højby Skytteforening, J.nr.: 717011-6707
Ansøgning om tilskud og lån til skivevæg/kuglefang samt elektronisk markering.
(Husk sagen fra tidligere)
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.505.170,-,- Eget indskud 100.000,Der bevilges et tilskud på kr.20.000,- samt kr.170.000,- i lån med 2% i fast årlig
renter over 10 år.
Punkt 7:
Haarby Skytteforening, J.nr.: 716470-4628
Ansøgning om rådgivning til indkøb af elektronisk markering.

SSB

Der bevilliges rådgivning til etablering af elektronisk markering.
Punkt 8:
Hjallerup Skytteforening, J.nr.: 701033-4629
Ansøgning om rådgivning til indkøb af elektronisk markering.

SSB

Der bevilliges rådgivning til etablering af elektronisk markering.
Punkt 9:
Skydebaneforeningen Nordsjælland, J.nr.: 718000-4630
Ansøgning om rådgivning til indkøb af elektronisk markering.

LNB/BV

Der bevilliges rådgivning til etablering af elektronisk markering.
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Punkt10:
Vodskov Skytteforening, J.nr.: 701514-6416
Ansøgning om tilskud og lån til Ombygning af ydervægge på 50 meter banen
De samlede udgifter opgjort til kr.56.100,- Kommunalt tilskud 17.000,- Eget indskud
17.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.18.500,Punkt 11:
Viborg Skytteforening, J.nr.: 706001-4617
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af toiletter i 15 m hus.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.165.000,- Kommunalt tilskud 115.900,Der bevilges et tilskud på kr.49.100,Punkt12:
Ikast Skytteforening, J.nr.: 706024-4631
Ansøgning om rådgivning til støjberegning på eksist. bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning til støjberegning på udendørs anlæg.
Punkt13:
Horsens Skyttekreds, J.nr.:710001-4618
Ansøgning om tilskud og lån til nyt tag på klubhus, renovering af el tavle m.m.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.206.784,- Egen indskud 103.392,Der bevilges et tilskud på kr.72.000,- samt kr.72.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år. Foreningen opfordres til at benytte Iverplank til beklædning.
Punkt14:
Pilen af 1927, J.nr.: 721229-4632
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter bane.
Gamle ”Teknisk bistand” projekter findes frem og Søren og Frank afgør i fællesskab
om det giver mening at gentage processen.
Punkt15:
Nyvest Skytteforening, J.nr.: 725006-6678
Forlængelse af tilskud og lån til ny 15 m bane.

FL

SKBF.DK

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at det bevilligede tilskud
forlænges med et år.
Punkt16:
Møn Skyttecenter, J.nr.: 723039-4619
Ansøgning om tilskud og lån til opbygning af 100 meter bane
SKBF.DK
De samlede udgifter opgjort til kr.132.750,- Egen indskud 21.375,- Kommunalt
tilskud 25.000,- anden tilskud 20.000,Side 3 af 7

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et lån på
kr.37.500,-med 2% i fast årlig renter over 10 år.
Der indføres i vejledende interne retningslinjer for bevillingspraksis, retningslinjer til
bevilling for ansøgninger om tilskud/lån til 100 meter/jagtbaner, oplæg til tekst under
eventuelt.
Punkt17:
Nykøbing F Skytteforening, J.nr.: 723001-4620
Ansøgning om tilskud og lån til opbygning af muligheden til videotransmittere
skydning.
De samlede udgifter opgjort til kr.23.200,-

SSB

Sagen afvises da der ydes ikke tilskud og lån til Pc’er, printere eller andet IT-udstyr.
Iht. Vejledende interne retningslinjer for bevillingspraksis i skydebanesager for
Skydebaneforeningen Danmark.
Punkt18:
Vissenbjerg Skytteforening, J.nr.: 713412-6413
Ansøgning om tilskud og lån til airsoft.
(Husk sagen fra tidligere)
SKBF.DK
De samlede udgifter opgjort til kr. 40.260,- - Eget indskud 5.065,Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et tilskud
på kr.13.500,- samt kr.13.500,- i lån med 2% i fast årlig renter over 10 år
Der indføres i vejledende interne retningslinjer for bevillingspraksis, retningslinjer til
bevilling for ansøgninger om tilskud/lån til faciliteter til airsorft skydning, oplæg til
tekst under eventuelt.
Punkt19:
Vordingborg Airsoft Forening, J.nr.: 723821-4621
Ansøgning om tilskud og lån til airsoft bane.
De samlede udgifter opgjort til kr. 123.091,Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et tilskud
på kr.13.500,- samt kr.13.500,- i lån med 2% i fast årlig renter over 10 år

SKBF.DK

Der indføres i vejledende interne retningslinjer for bevillingspraksis, retningslinjer til
bevilling for ansøgninger om tilskud/lån til faciliteter til airsorft skydning, oplæg til
tekst under eventuelt.
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Punkt20:
Stadil-Vedersø Skytteforening, J.nr.: 705025-4622
Ansøgning om tilskud og lån til etablering af adgangssystem.
De samlede udgifter opgjort til kr.23953,75,- Egen indskud 3953,75,- Kommunalt
tilskud 10.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.8.000,- samt kr.8.000,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.

Punkt21:
Ullerup Skytteforening, J.nr.: 710437-4623
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 50 meter bane
De samlede udgifter opgjort til kr.32.945,- Egen indskud og Kommunalt tilskud
160.000,- (til elektronik)

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.18.300,- samt kr.18.300,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.

Punkt22:
Gelsted Skytteforening, J.nr.: 716440-4633
Ansøgning om støjberegning på eksist. 200 m bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning til støjberegning på udendørs anlæg.
Foreningen bedes sende miljøgodkendelse og instruks til SSB først.

Punkt23:
Kølstrup Skytteforening, J.nr.: 716205-4624
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 meter bane samt opholdslokaler.
De samlede udgifter opgjort til kr.375.899,- Egen indskud kr. 20.000,- Kommunalt
tilskud 25.000,- andet tilskud 206.899,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.125.000,-

Punkt24:
Skydebaneforeningen Dalgas, J.nr.: 706000-4634
Ansøgning om rådgivning til etablering af 100 m bane på 300 m bane

SSB

Der bevilliges rådgivning til etablering af 100 m bane på 300 m bane, rådgivningen
foretages over mail.
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Punkt25:
Hjallerup Skytteforening, J.nr.: 701411-4626
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering, overdækning samt kuglefang
på 50 og 25 meter bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.962.547,- Egen indskud kr. 80.000,- Kommunalt
tilskud 373.773,50,- andet tilskud 373.773,50,Der bevilges et tilskud på kr.135.000,Punkt26:
Brande Skytteforening, J.nr.: 710127-4625
Ansøgning om tilskud og lån til overdækning af elektronisk markering,
hæve/sænkeborde på 50 m bane
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.55.345,- Egen indskud kr. 20.000,Der bevilges et tilskud på kr.18.500,- samt kr.18.500,- i lån med 2% i fast årlig renter
over 10 år.
Punkt27:
Skydebaneforeningen Vestjylland, J.nr.: 705000-4627
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering, samt skivehejs til 200-300 m
banen.
SKBF.dk
De samlede udgifter opgjort til kr.1.295.210,- Egen indskud kr. 863.473,Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et tilskud
på kr.432.000,-.
Punkt28:
Gråsten Skytteforening, J.nr.: 713346-4628
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering, på 15 og 50 meter banen samt
overdækning på 50 m bane

SSB

De samlede udgifter opgjort til kr.363.956,- Egen indskud kr. 40.256,- Kommunalt
tilskud 80.000,- andet tilskud 190.500,Der bevilges et tilskud på kr.53.200,-
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Punkt29:
Eventuelt.
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at vejledende
retningslinjer for bevillingspraksis i skydebanesager, ændres til at indeholde
nedenstående.
I sager hvor skytteforeninger søger om tilskud og lån til etablering af 100
meter/jagtbaner på eksisterende 200 meter baner, tilbydes der et 10-årigt lån på 50%
af beløbet til etableringen af banen.
I sager hvor skytteforeninger søger om tilskud og lån til etablering airsoft baner,
tilbydes der tilskud og lån som ”normal bevillingspraksis”
 Foreningen indskyder selv 1/3, hvis ikke foreningen har 1/3 kan dette lånes af
Skydebaneforeningen Danmark over 10 år
 Kommunen eller anden støtter med 1/3 – (hvis ikke muligt kan beløbet lånes
10 år).
 Skydebaneforeningen Danmark giver 1/3 i tilskud

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø

Side 7 af 7

