Dag og år

30. november

SKIBBY KOMMUNE
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Dagsorden til Folkeoplysningsudvalgets møde
den 30. november 2000 kl. 19.30 i byrådssalen.
Medlemmer:

Jens Brogaard Jensen (formand)
Mikkel Østergaard (næstformand)
Bente Hansen
Ebbe Nielsen
Søren Høj lyng
Sonni Nørløv
Carl Guldbjerg Jensen
Anni Skov
Jan Vogel

Leder-, lærer-, m edarbejderrepræsentanter:
Aage Johannisson (aftenskolerne)
Jan Bay Jørgensen (foreningerne)
Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Jørn Lindhardt
Fra administrationen:
Bemærkninger:
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i.
Referat fra sidste mode

SKIBBY KOMMUNE
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

2.
Meddelelser fra formanden
a.
K ulturrådet for børn har udsendt handlingspla
nen ”Med liv og lyst. Nye veje i arbejdet med børn
og kultur”.
(Folderen kan lånes på borgmesterkontoret)
b.
Referat af brugerrådsmøde den 12. september og
den 26. oktober.
(Referaterne vedlægges)
c.
Dansk Handicap Idræts-forbund har fremsendt
Nyhedsbrev sam t hæftet ”Handieapidræt i
Fr.borg am t 2000/2001”.
(M aterialet kan lånes på borgmesterkontoret).
d.
Brev fra studerende på Jægerspris Socialpædago
giske Seminarium på baggrund af afslag på an
søgning om tilskud til asylprojekt.
(Brevet vedlægges)
e.
Specificeret regnskab over banket 2000.
(vedlægges i kopi)
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Opførelse over restbeløb på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for f o l k e o p l y s n i n g s u d v a l g e t _____________________________ _____________
Opgørelse over forbrug pr. 23. november 2000 på
folkeoplysningsudvalgets område.
Opgørelsen vedlægges i kopi.
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4.
Ansøgning fra Skibby Tennis- oti Badminton klub
om tilskud til kursusafgift
----------- ------------------------------ ---------------------J.nr. 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Tennis- og Badminton klub fremsender
ansøgning om tilskud på i alt kr. 3.500,- til dækning af kursusafgift til træ ner kursus for 1 per-
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I henhold til reglerne bevilges der max. kr.
1.000,-, så der søges reelt om et ekstratilskud på
kr' 2'500,'
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5.
Ansøgning om dækning af underskud til svømmeklubben "Hellas Junior”
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Svømmeklubben "Hellas Junior” fremsender an
søgning om tilskud til dækning af klubbens un
derskud på kr. 4.585,24.
Der har været omkring 110 børn, men det har
været vanskeligt at finde balancen mellem over
booking af elever på holdene, og hvor mange det
er forsvarligt at have i vandet.
Klubbens nærm ere redegørelser vedlægges i kopi.
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6.
Fordeling af tilskud til foreninger og aftenskoler i
år 2001
--------------------------------------------------------------J.nr. 00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Foreninger og aftenskoler har indsendt ansøg
ninger om tilskud for år 2001. Der er indkommet
ansøgninger fra 10 foreninger og 4 aftenskoler.
Der er ikke indkommet ansøgninger fra nye foreninger eller aftenskoler.
Der er i alt afsat kr. 601.200,-til fordeling blandt
foreninger og aftenskoler.
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i.
Ansøgning om ekstra tilskud til indkøb af inven
tar og redskab
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Tennis- og Badmintonklub fremsender
ansøgning om ekstra tilskud til indkøb af en
række inventar og redskaber, idet klubbens konto
for år 2000 på kr. 8.700,- er opbrugt.
Der søges om kr. 10.000,- som dækker indkøb af 2
stk. shuttle m asters, diverse lege rekvisitter til
legehold / små klassser, sam t ekstra indkøb af
bolde, idet klubben har udvidet aktivitets niveau
et i form af en ekstra ungdomsturnering samt
yderligere ungsenior træning.
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2.
Tilskud til dækning af underskud på inventar og
redskabs konto
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Trop og Flok fremsender ansøgning om
tilskud på kr. 15.000,- til dækning af underskud
på kontoen for indkøb af inventar og redskaber.
Der er i årets løb nedsat en ny bestyrelse som vil
forsøge at ”sætte gang” i spejdergruppen ligesom
den nye bestyrelse har sat en række nye initiati
ver i gang.
Spejdergruppen hæfter selv for underskuddet,
hvilket vil sige, at underskuddet skal dækkes ind
fra deres inventar og redskabskonto i årene frem
over.
Der er i år 2001 afsat kr. 5.500,-.
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