TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 22. november 2017
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 5/2017

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 18. november kl. 09.00, i Aalborg Skyttekreds ´s nye klublokale - Furdalsvej
15, 9230 Svenstrup J

DELTAGERE:
Frank Lyngsø (FL), Leif N. Bay (LNB), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Søren S. Bendixen
(SSB), Afbud :Søren Tolstrup (ST)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. – Godkendt med tilføjelse af følgende punkter
Punkt 12a:
Frederikssund Skytteforening, IF1864
Søger tilskud og lån til støjvæg
Punkt 16:
Ikke-forbrugte midler
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 4/2017. - Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
SSB:
Har lavet aftale med arkitekter vedr. hjælp til skydebanen til den nye politiskole
Der er sendt 3 støjberegninger til rådgiver, så SSB afhjælpes.
LNB:
Fløng- Hedehusene Skytteforening har haft besøg af flere foreninger, der ønsker at se
hvordan de har renoveret deres bane, en god ida af foreninger kommer ud og kigge
inden de går i gang.
BV:
Har givet rådgivning til Greve Skytteforening.
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Punkt 4:
Næstved Skytteforening, J.nr.: 723006-4642
Ansøgning om tilskud og lån til ombygning og modernisering af klubhus.
De samlede udgifter opgjort til kr.317.988,- Egen indskud 50.000,- Kommunalt
tilskud 70.000,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.106.000,- samt kr.92.000,- i lån med 2% i fast årlig rente
over 10 år.
Punkt 5:
Thisted Skyttekreds, J.nr.: 701201-6648
Ansøgning om tillægslån til betaling af byggelån til ny 15 m bane.
(Medbring gammel sag)
SSB
Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et
tillægstilskud på kr. 200.000,- samt et tillægslån på kr.300.000,- så det samlet lån
bliver på kr. 1.000.000,- med 2% i fast årlig rente over 15 år.
Punkt 6:
Nykøbing S Skytteforening, J.nr.: 717409-6711
Ansøgning om tilskud og lån til sikkerhedsvæg.
De samlede udgifter opgjort til kr.40.700,- Egen indskud 10.000,-

SSB

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et lån på
kr.30.700,- med 2% i fast årlig rente over 10 år.

Punkt 7:
Hem Skytteforening, J.nr.: 706083-6712
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 15 og 25 meter banen.
De samlede udgifter opgjort til kr.720.000,- Kommunalt tilskud 360.000,-

SSB

Der indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et tilskud
på kr.155.000,- samt kr.195.000,- i lån over 10 år med 2% i fast årlig rente.

Punkt 8:
Silkeborg Skyttekreds, J.nr.: 706014-6713
Ansøgning om tilskud og lån til dækning af merudgifter til bygning af ny 15 m bane.
De samlede udgifter opgjort til kr.4.765.032,- andet indskud 1.609.000,- Kommunalt
tilskud 2.891.000,-

SSB

Der bevilges et lån på kr.265.000,- over 10 år med 2% i fast årlig rente.
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Punkt 9:
Skytteforeningen Kimbrerne, J.nr.: 701511-6714
Ansøgning om tilskud og lån til Støjvæg.
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.72.500,- Kommunalt tilskud 24.167,Der bevilges et tilskud på kr.25.000,- samt kr.24.000,- i lån med 2% i fast årlig rente
over 10 år.
Punkt 10:
Allested-Vejle, Nr Broby Skytteafdeling, J.nr.: 716115-6715
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 15 m banen.
De samlede udgifter opgjort til kr.217.045,- Andet tilskud 65.291,-

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.34.500,- samt kr.91.500,- i lån med 2% i fast årlig rente
over 10 år.
Punkt 11:
Aulum Skytteforening, J.nr.: 706062-6673 (Fremtidens Skydebaner)
Ansøgning om tillægstilskud og tillægslån til renovering af 15 m banen.
Der er før foreningen kom med i fremtidens skydebaner bevilliget et tilskud på
350.000,- til en renovering.
De samlede udgifter opgjort til kr.2.070.000,- Kommunalt tilskud 500.000,- Andet
tilskud 25.000,- Egen Indskud 795.000,SSB
Der indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse at der bevilges et
tillægstilskud på kr.340.000,- samt kr.60.000,- i lån over 10 år med 2% i rente.
Bevillingen sker administrativt, Foreningen tilskrives ikke før SBU får en mere
detaljeret finansieringsplan, der kan svare på følgende spørgsmål:
 Hvad skal det beløb der søges om dække?
 Indgår eget arbejde i egen indskuddet?
 Hvad består egen indskuddet af? kan ikke se i regnskabet at foreningen har
beløbet stående i banken.
Punkt 12:
Ringsted Buesport & Biatlon, J.nr.: 717557-4649
Ansøgning om teknisk bistand til indretning af indendørs bueskydningsbane.

SSB

Sagen afvises da der er tale om en bane kun til bueskydning.
Punkt 12a:
Frederikssund Skytteforening, IF1864 J.nr.: 718003-6717
Ansøgning om tilskud og lån til støj og sikkerheds væg
SSB
De samlede udgifter opgjort til kr.465.367,- Kommunalt tilskud resten,Der bevilges et tilskud på kr.100.000,BV og LNB opsøger foreningen for en snak omkring miljøgodkendelsen.
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Punkt 13:
Vodskov Skytteforening, J.nr.: 701514-4652
Ansøgning om teknisk bistand til undvigelse af 50 m bane ny 25 m bane og brug af
jagt rifler på udendørs anlæg.
Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 14:
Nykøbing F Skytteforening, J.nr.: 723001-4651
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af ny15 m bane efter brand.

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 15:
Bramming Skytteforening, J.nr.: 711600-4648
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning og rådgivning til pistolbane på 50 m
bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 16:
Næstrup Skyttecenter, J.nr.: 701000-4650
Ansøgning om teknisk bistand til støjberegning og rådgivning omkring ny
miljøgodkendelse.

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 17:
Rødekro Skytteforening, J.nr.: 713081-4647
Ansøgning om teknisk bistand til etablering af ny15 m bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 18:
Eventuelt.
SBU afholder møder den 26 feb. – 19 apr. – 6 sep. samt 16 – 17 nov. 2018 SSB
indkalder.
Der kommer ny side instedet for skyttetilmelding og SOK i 2018.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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