Referat af bestyrelsesmøde for Skydebaneforeningen Storstrømmen, torsdag d. 25. okt.2018

Tilstede: Formand Michael Tarby. Kasserer Henrik Mikkelsen. Næstformand Tubæk, John Nyberg.
Daglig ansvarlig Tubæk, Kenneth Hansen. Daglig ansvarlig Musse, Verner Jacobsen.
Ikke til stede: Jesper Hansen, Hasse Nielsen (Meldt afbud), Jacob Høegh (Meldt afbud), Svend
Weiss.

Nyt fra Formanden
Kort gennemgang af møder med diverse samarbejdspartnere.
-Jægerne Tubæk, Jørgen Larsen, kort møde om fremtidigt samarbejde
-Jægerne Musse, Steffen Andersen, Møde vedr. uacceptabel prisstigning samt mulighed for
hjorte/grisebane Musse.
-SSJ/LF Politi. Aftale om at de igen benytter Musse Skyttecenter til diverse indskydninger.
-DGI. Robert Bondo. Møde om fremtidigt samarbejde, og mulighed for udvikling.

Vedligeholdelse, henholdsvis Tubæk og Musse
Tubæk:
-Maling af diverse træværk. Maling indkøbes og arbejdet planlægges af Kenneth Hansen / John
Nyberg.
Ansvarlig: Kenneth Hansen / John Nyberg
-Nye vinduer Tubækhus. Tilbud indhentes på udskiftning af de dårligste vinduer. Gerne flere tilbud
så vi har mulighed for at vælge det mest fordelagtige.
Ansvarlig: John Nyberg
-Rensning af spildevand. Pt. Ikke påbudt, men vi holder os løbende orienteret hos relevante
myndigheder.
Ansvarlig: John Nyberg
-Bekæmpelse af bjørneklo. Igangværende proces. Bekæmpelsesplan indsendt og godkendt af
Vordingborg kommune.
Ansvarlig: Kenneth Hansen

Musse:
-Utæt tag 50 m afsnit. Tilbud indhentes til reparation af tag på 50 m afsnit. Gerne flere tilbud så vi
har mulighed for at vælge det mest fordelagtige.
Ansvarlig: Verner Jacobsen / Henrik Mikkelsen.
-Isolering af bygninger. Afventer pt. udgifter til tag på 50 m afsnit, inden tilbud til isolering
indhentes.
-Renovering af 100m vold. Tilbud indhentes.
Ansvarlig: Verner Jacobsen.
-Gangsti 200m bane. Afventer pt. udgifter til tag på 50 m afsnit, inden forslag diskuteres
yderligere.

Udvikling af skyttecentrene
Det vedtages at vi udvikler Skyttecentrene, under hensyntagen til eksisterende anlæg, geografi,
økonomi, miljøgodkendelser og lignende relevante forhold
Tubæk.
-Forslag om at cafeteria Tubæk udlejes til private arrangementer.
Vedtaget.
Eks. Fødselsdage, jubilæer osv. Bygning har allerede været udlejet til privat arrangement, og det er
en ydelse der er forholdsvis nem at implementere i den daglige drift.
Ansvarlig: Efter behov.
-Bueskydning DGI på terrænanlæg.
I proces. DGI har lånt opbevaringsplads til skumdyr.
Kenneth Hansen holder kontakt til DGI og andre organisationer, der kan være relevante.
Ansvarlig: Kenneth Hansen
-Forslag om jagtbueskydning på terrænanlæg.
Vedtaget.
Der er pt. jagtbueskydning på Idalund (Sakskøbing Jægerforening) som det nærmeste og ikke som
sådan noget fast på Sjælland. Vi vil foreslå et samarbejde med Danske Buejægere/Danmarks
Jægerforbund om jagtbueskydning på Tubæk, således at vi kan tiltrække jagtbueskytter fra det
meste af Sjælland.
Ansvarlig: Michael Tarby
-Hjorte/grisebane.
I proces. Der er igangværende planer om at udbygge eksisterende baner, med et anlæg til
bevægelige mål.
Ansvarlig: John Nyberg

Musse
-Forslag om hjorte/grisebane.
Vedtaget. Formand har påbegyndt dialog med Lolland/Falster riffel-laug om de ønsker medvirken
til hjorte/grisebane. Evt. lokaliseret på 200m bane (før 100 m vold i venstre side).
Ansvarlig: Michael Tarby
-Forslag om ekstra sortkrudtbaner på 50m afsnit.
Vedtaget. Eksisterende baner udvides til at omfatte bane 1-8. Det vurderes at det ikke går ud over
andre brugere at banerne udvides, da det langt fra er alle baner der benyttes kontinuerligt.
Ansvarlig: Verner Jacobsen
-Forslag om Terræn/IPSC-bane.
Vedtaget. Det skønnes at IPSC er en god mulighed for at udvikle skyttecenteret og tiltrække nye
skytter. Samt at anlægget kan bruges af andre organisationer bla. Terræn-, steel-, cowboyskydning oa.
Formand har kontakt til DSF, med henblik på økonomisk/juridisk støtte.
Ansvarlig: Michael Tarby

Sortkrudt vs. Miljøgodkendelse
Henrik Mikkelsen har undersøgt påstand om at sortkrudtvåben ikke er tilladt på Skyttecentrene.
Uddrag af svar fra Miljøstyrelsen:
”Ved sammenligning med udgangsværdierne i Miljøstyrelsens vejledning om beregning og måling
af støj fra skydebaner, vejledning nr. 2/1995, at støjudsendelsen fra sortkrudtsvåben er svagere
end fra de våben, som i øvrigt benyttes på langdistance skiveskydningsbaner (våbenklasse 1 eller
3).
Se hele brevet her: https://mst.dk/media/92646/Til%20kommuner%203%20juni98.pdf”
Påstanden afvises. Sortkrudtvåben kan frit benyttes under hensyntagen til gældende lovgivning og
godkendelser.

Kørepenge
Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til kørepenge efter statens takster.
Henvendelse til Kasserer Henrik Mikkelsen.

