TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 27. februar 2018
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 1/18

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den 26. februar kl. 17.30, vi starter i Vingsted centeret med middag.

DELTAGERE:
Leif N. Bay (LNB), Bjarne Veile (BV), Børge Paulsen (BP), Søren S. Bendixen (SSB), Søren
Tolstrup (ST), Afbud Frank Lyngsø (FL)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 5/2017
Punkt 3:
Meddelelser
LNB:
Har været i Strøby Skf. for rådgivning, det se ud til at projektet nu kommer i gang.
BP:
Har deltaget i indvilgelse i Glud Skf. efter renovering af deres 15 m bane, er blevet et
godt resultat.
SSB:
Har ydet rådgivning i Vigersted Skf. vedr. støjberegning, der arbejdes på at finde en
løsning, da der er udfordringer med at få det til at holde.
Rådgivning i Skovshoved, vedr. renovering af 15 m banen, møde med bygherre og
rådgiver.
Rådgivning i Skals Skf. vedr. sikkerhed på 50 m banen.
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Punkt 4:
Kølstrup Skytteforening, J.nr.: 716208-6724
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af opholdslokaler. Nyt køkken, nye gulve,
støjisolering af lofter samt 52 m2 udvidelse af opholdslokalet. Skydebanerne er
renoveret i 2017, så 15 m banerne lever op til SKBF.DK’s anbefalinger.

SSB

Samlet udgift 183.015 kr. Kommunalt tilskud 49.375 kr. Andre tilskud, fra LOA
61.005 kr. Eget indskud 5.635 kr.
Der bevilges et tilskud på kr.59.500,- på forudsætning at der fremsendes et tilbud
mere på tømmerarbejde samt murerarbejde.
Efter en renovering af opholdslokalerne vil skydefaciliteterne fremstå tidssvarende og
leve op til SKBF.DK’s strategi 2020.
Punkt 5:
Skydebaneforeningen Nordsjælland, J.nr.: 718000-6725
Ansøgning om tilskud og lån til elektronisk markering på 50 m banen.
Skydebaneforeningen Nordsjælland søger mest muligt til køb af elektronisk
markering.

SSB

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der udover almindelig
bevillingspraktisk, da der er tale om et Skyttecenter, bevilges et tilskud på kr.13.350,samt et lån på kr.13.350,- med 2% i fast årlig rente over 10 år, pr. standpladser inkl.
overdækningen. Ved køb af minimum 12 standpladser og maksimum 20 standpladser.
Ved et andet antal standpladser, søges der på ny.
Punkt 6:
Ribe Skyttekreds, J.nr.: 711001-6726
Ansøgning om tilskud og lån til 5 stk. elektronisk markering på 200 meter.
Samlet udgift 180.000 kr. Kommunen giver ikke tilskud til foreningen, da de i 2017
fik tilskud. Eget indskud 60.000 kr.

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.55.000,- samt kr.55.000,- i lån med 2% i fast årlig rente
over 10 år.
Ribe Skyttekreds er en meget aktiv forening. Indstillingen opfylder SKBF.DK’s
retningslinjer for langdistance baner og Strategi 2020.
Punkt 7:
Brørup Skydebane, J.nr.: 711121-6727
Ansøgning om tilskud og lån til 2 stk. elektronisk markering og skiveopstilling (på
200 meter banen) til 100 meter jagtskydning.
Samlet udgift 65.600 kr. Kommunalt tilskud 20.000 kr. Eget indskud 25.000 kr. plus
eget arbejde.

SSB

Der bevilges et lån på kr.32.800,- med 2% i fast årlig rente over 10 år.
Der bevilges ikke tilskud, idet der er tale om en jagtskydning.
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Indstillingen understøtter Strategi 2020 om at skabe nye aktiviteter på skydeanlæg og
følger i øvrigt retningslinjer på jagtområdet efter 50% princippet.
Punkt 8:
Vadum Skytteforening, J.nr.: 701503-6728
Ansøgning om tilskud og lån til airsoft våben og bane.
Samlet udgift 44.998 kr. Andet tilskud 12.998 kr. Eget bidrag 6.000 kr.
SSB
Der bevilges et tilskud på kr.7.700,- samt kr.7.700,- i lån med 2% i fast årlig rente
over 10 år.
Der bevilges kun tilskud og lån til banerelaterede udgifter.
Indstillingen følger SKBF.DK’s retningslinjer for airsoftbaner og projektet lever op til
Strategi 2020 om at understøtte DGI’s nye aktiviteter med faciliteter.
Punkt 9:
Boddum-Ydby Skytteforening, J.nr.: 701487-6729
Ansøgning om tilskud og lån til 4 stk. elektronisk markering samt halvtag på 200
meter bane.
Samlet udgift 71.512 kr. Kommunalt tilskud på 25.000 kr. Eget indskud 21.512 kr.

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.25.000,- som ansøgt.
Boddum-Ydby Skytteforening er en meget aktiv forening. Indstillingen opfylder
SKBF.DK’s retningslinjer og Strategi 2020.
Punkt 10:
Grindsted Pistolklub, J.nr.: 711201-6730
Ansøgning om tilskud og lån til 10 stk. elektronisk markering på 15 meter bane.
Samlet udgift 275.000 kr. Eget indskud på 225.000 kr.
SSB
Der bevilges et tilskud på kr.50.000,-.
15m banen benyttes af tre foreninger fra området. Indstillingen opfylder SKBF.DK’s
retningslinjer om tilskud på 5.000 kr. pr. stk, og lever op til Strategi 2020 om
samarbejde i lokalområdet.
Punkt11:
Skydebaneforeningen Dalgas, J.nr.: 706998-6731
Ansøgning om tilskud og lån til 5 stk. elektronisk markering og skiveopstilling (på
300 meter banen) til 100 meter jagtskydning.
Samlet udgift 258.888 kr. Eventuelt kommunalt bidrag og eget arbejde er uafklaret.

SSB

Der bevilges kr.129.500,- i lån med 2% i fast årlig rente over 10 år.
Der bevilges ikke tilskud, idet der er tale om en jagtskydning.
Indstillingen understøtter Strategi 2020 om at skabe nye aktiviteter på skydeanlæg og
følger i øvrigt retningslinjer på jagtområdet efter 50% princippet.
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Punkt12:
Albertslund Skytteforening, J.nr.: 717319-6732
Ansøgning om tilskud og lån til genopbygning af 15 meter bane.
Kongsholmcentret brændte i 2009. 15 meter banen skal genopbygges i et råhus.
Samlet udgift 601.018 kr. Kommunalt tilskud er uafklaret. Andet tilskud: Brugte
inventarer.

SSB

Det indstilles til Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse, at der bevilges tilskud på
kr.200.000,- samt et lån på kr.200.000. Lånet tilbagebetales over 10 år og forrentes
med 2% i p.a. rente.
Projektet sikrer tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter i et område med begrænsede
skydemuligheder og opfylder strategi 2020 og retningslinjer.

Punkt13:
Hjørring Skytteforening, J.nr.: 701462-6733
Ansøgning om tilskud og lån til 10 stk. elektronisk markering på 15 meter bane.
Skydebanen er total renoveret i 2016/2017.
Samlet udgift 345.000 kr. Kommunalt tilskud på 20.000 kr. Andet tilskud 45.000 kr.
Eget indskud 50.000 kr.

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.115.000,- samt kr.115.000,- i lån med 2% i fast årlig
rente over 10 år.
Skydebanen har i dag ikke elektronisk markering og opfylder derfor ikke SKBF.DK’s
anbefalinger og Strategi 2020. Med dette tiltag vil anbefalinger og Strategi 2020 blive
opfyldt.
SKBF.DK’s retningslinjer er fulgt efter 1/3-princippet til nye baner.

Punkt14:
Hanebjerg Skyttecenter
Der blev informeret om de udfordringer der er opstået i Hanebjerg, vedr. støj.
Punkt14:
Brørup Skydebaner, J.nr.: 711121-4653
Ansøgning om Rådgivning til 100 meter bane på 200 meter bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt15:
Skals Skytteforening, J.nr.: 706033-4654
Ansøgning om Rådgivning til blænder på 50 meter bane.

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
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Punkt16:
Svenstrup og Omegns Skytteforening, J.nr.: 713366-4655
Ansøgning om Rådgivning til renovering af 15 meter bane.

NK/LHT

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt17:
Tingsted Skytteforening, J.nr.: 723012-4656
Ansøgning om Rådgivning til støjberegning af klasse 6 og 8 våben på pistolbanen.

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt18:
Eventuelt.
Arne Sigtenbjerggaard (tidl. Borgmester i Vejle) afløser Kristian Ebbensgaard i
bestyrelsen fra på torsdag.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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