TIL SKYDEBANEUDVALGET

Vingsted, den 20. april 2018
ssb

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 2/18

STED: Vingsted
TIDSPUNKT: Den19. 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)
DAGSORDEN:
Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden. - Godkendt
Punkt 2:
Godkendelse af referat fra møde 5/2017 og 1/2018 - Godkendt
Punkt 3:
Meddelelser
SSB:
Har været en tur i Kongsberg for at lære mere om deres elektroniske
markeringsanlæg.
Arbejder med 4 støjberegninger, Ballerup, Tingsted, Bramminge samt Rødskebølle
Skyttecenter.
BV:
Greve Skf. Har fået penge til elektronisk markering fra kommunen, er i gang med at
finde resten.
Møn skyttecenter har fundet midler til deres 100 m bane og er ved at etablere den.
FL:
Årsregnskabet for 2017 ser fornuftigt ud for SKBF:DK
Har drøftet udfordringer i Hanebjerg skyttecenter med Per Munk
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Punkt 4:
Helsinge Skytteforening, J.nr.: 718035-6734
Ansøgning om tilskud og lån til de sidste 4 stk. elektronisk markering på 15 meter
bane.
Samlet udgift 160.000 kr. Eget indskud på 65.000 kr. Kommunalt tilskud på 65.000
kr.

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.20.000,-.
Bevillingen opfylder SKBF.DK’s retningslinjer om tilskud på 5.000 kr. pr. stk. og
lever op til Strategi 2020 om samarbejde i lokalområdet.
Punkt 5:
Vejlby Risskov Våbenbroderforening, J.nr.: 709909-6735
Ansøgning om tilskud og lån til 4 stk. elektronisk markering på 50 meter bane.
Samlet udgift 145.976 kr. Eget indskud på 55.988 kr. Kommunalt tilskud på 68988
kr.
SSB
Der bevilges et tilskud på kr.21.000,-. Der tages kontakt til DGI´s skyttekonsulenten
for at høre mere om foreningen
Bevillingen opfylder SKBF.DK’s retningslinjer om tilskud på 5.000 kr. pr. stk. + 1/3
til materialer til opsætning, og lever op til Strategi 2020.
Punkt 6:
Lunde SG&I Skydeudvalg, J.nr.: 716055-6736
Ansøgning om tilskud og lån til ombygning af standpladser 50 meter hus og
skiveoverdækning, for at overholde ny støjberegning.
Samlet udgift 182.500 kr. Eget indskud på 30.000 kr. Kommunalt tilskud på 10.000
kr. andet tilskud 10.000 kr

SSB

Der bevilges et tilskud på kr.61.000,- samt kr.61.000,- i lån. Lånet tilbagebetales over
10 år og forrentes med 2% p.a. i rente.
Bevillingen opfylder SKBF.DK’s retningslinjer og Strategi 2020.
Punkt 7:
Skydebaneforeningen Vestereng, J.nr.: 709414-6736
Ansøgning om tilskud og lån til Udskiftning af tag på udendørs anlægget i Vestereng
Samlet udgift 415.998 kr. Eget indskud på 92.767 kr. Kommunalt tilskud på 198.231
kr.
SSB
Der bevilges et tilskud på kr.125.000,- som ansøgt. På forudsætning at der sendes en
korrekt udfyldt ansøgning.
Bevillingen opfylder SKBF.DK’s retningslinjer og Strategi 2020.
Punkt 8:
Viborg Skytteforening, J.nr.: 706801-6737
Ansøgning om tilskud og lån til ombygning af 300 m hus, til depot; 5 stk. 50 m baner
samt Biathlon.
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Samlet udgift 225.000 kr. Eget indskud på 50.000 kr. Kommunalt tilskud på 100.000
kr.
Der bevilges et tilskud på kr. 75.000,- som ansøgt.
SSB
Viborg Skytteforening er en aktiv forening.
Bevillingen opfylder SKBF.DK’s retningslinjer og Strategi 2020.
Punkt 9:
Korsør Skytteforening, J.nr.: 717003-6738
Ansøgning om tilskud og lån til 10 stk. elektronisk markering på 50 meter bane.
Samlet udgift 332.395 kr. Eget indskud på 200.000 kr.
Der bevilges et lån på kr.135.000,-. Lånet tilbagebetales over 10 år og forrentes med
2% p.a. i rente.

SSB

Bevillingen opfylder SKBF.DK’s retningslinjer om lån på halvdelen af udgifterne til
elektronisk markerings anlæg nr. 2 og lever op til Strategi 2020
Punkt 10:
Gundsølille SG&IF, J.nr.: 717302-6739
Ansøgning om tilskud og lån til 7 stk. elektronisk markering på 15 meter bane.
Samlet udgift 130.000 kr. Eget indskud på 40.000 kr. Kommunalt tilskud på 50.000
kr. andet tilskud 25.000 kr.
SSB
Der bevilges et tilskud på kr.38.000,-.
Bevillingen opfylder SKBF.DK’s retningslinjer om tilskud på 5.000 kr. pr. stk. + 1/3
til materialer til opsætning og lever op til Strategi 2020
Punkt 11:
Nyvest Skytteforening
Der har været afholdt licitation, prisen er noget højre end regnet med, der har været
afholdt møde mellem kommune, rådgiver, forening og SKBF.DK for at finde en
løsning.
Kommunen kom med 200.000,- mere til projektet + de dækker udgifter til rådgiver.
SKBF.DK bestyrelse har bevilliget 300.000 mere til projektet.
Der skal nu afholdes møde mellem rådgiver, forening og entreprenør for at finde
besparelser.
LNB rådgiver og hjælper foreningen i sagen, deltager i møder m.m.
Punkt 12:
Albertslund Skytteforening, J.nr.: 717319-6732
Ansøgning om tilskud og lån til renovering af 15 m bane efter brand.
Det indstilles til bestyrelsen at der bevilliget et tilskud på kr. 100.000,- samt et lån på
kr. 500.000,- over 10 år med 2 % i årlig rente

SSB

Albertslund kommune har bevilliget op til kr. 77.800,- fra 2019 – 2026 til hjælp med
at dække udgifter til lån.
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Punkt13:
Københavns Skyttecenter (Kalvebod)
Lejekontrakten bliver ikke fornyet, der skal ske et køb af kommunen, SBU udarbejder
en indstilling/forslag/handleplan til Bestyrelsesmødet den 2 maj.
Der er møde med Finn Scheibye den 19 april, SBU orienteres.
SBU er enig om der forsat skal være et Skyttecenter i Kbh.
Der er opbakning til at der kan gives støtte med lån og tilskud til køb af bygninger.
Punkt 14:
13. kreds Strø Skytteforening, J.nr.: 718013-4659
Ansøgning om rådgivning til udskiftning af ventilations anlæg

LNB/BV

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 15:
Roskilde Skytteforening, J.nr.: 717272-4658
Ansøgning om rådgivning til renovering af 15 m bane

LNB/BV

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 16:
Brønderslev Skytteforening, J.nr.: 701458-4660
Ansøgning om rådgivning til udskiftning af ventilations anlæg
SSB
Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt 17:
Fjends Skytteforening, J.nr.: 706043-4657
Ansøgning om rådgivning til renovering af 15 m bane

SSB

Der bevilliges rådgivning, iht. strategi 2020 og i samarbejde med DGI
Punkt18:
Eventuelt.

Dato: _________________________________

______________________________________
Formand for skydebaneudvalget, Frank Lyngsø
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