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Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Møde i folkeoplysningsudvalget den 16. december 2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen

Deltog

Jens Timm Jensen

Deltog

Ebbe Nielsen

Fraværende

Mikkel Østergaard

Deltog

Søren Højlyng

Deltog

Jan Bay Henriksen

Deltog

Peter Rasmussen

Deltog

Birthe Boye Nielsen

Deltog

Verner Jønsson

Deltog

Fra administrationen: Conni Haugbølle
Marianne Larsen

Mødedato:

16. december 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 19.15

Deltog
Deltog

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Fordeling af midler i 2005
Opfølgning på foreningskurset
Orientering fra kulturfonden
Meddelelser
Eventuelt
Ansøgning til kulturfonden - Slægtsforskertræf
Ansøgning til kulturfonden - Afholdelse af nytårskoncert
Ansøgning til kulturfonden - Kulturarrangementer i Skibby Kino
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Forbrug på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Forvaltningen fremsender opgørelse over forbrug på udvalgets konti pr. december 2004.
Udvalget skal drøfte anvendelse af restbeløb.
Der skal tages højde for, at udgifterne til afvikling af foreningskurser, samt afvikling af det
årlige foreningsmøde først afvikles i år 2005. Der må derfor afsættes et beløb til disse
aktiviteter.
Opgørelse over forbrug samt fordeling af aktivitetstilskuddet pr. 1. november 2004
vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 16. december 2004 opgørelsen til efterretning.
Ud af restbeløbet øremærkes yderligere kr. 20.000,- til foreningsfolderen, kr. 16.000 til
afvikling af kurser samt kr. 15.000,- til afvikling af et årligt foreningsmøde.
Herudover afsættes der yderligere kr. 13.000,- til puljen "Særlige materialer" og kr. 55.000,til puljen "Løn" som vil blive fordelt på baggrund af foreningernes tidligere indsendte
ansøgninger
På baggrund af ny henvendelse fra Sønderby petanqueklub, gives der et tilskud på 75% af
kr. 4.200,- til udvidelse af baner. Kommunen har på et tidligere tidspunkt indgået aftale med
Sønderby petanqueklub om, at kommunens pensionister kan benytte deres baner, da
pensionisterne ikke længere kan bruge banerne ved Hanghøj.
Tilskuddet gives ikke i forhold til folkeoplysningsloven, idet klubben ikke har børn og unge
under 25 år.

2.
Fordeling af midler i 2005
J.nr. BK 00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Foreninger og aftenskoler indsendte pr. 1. november 2004 ansøgning om tilskud til
medlemmer under 25 år, ansøgning om lokaletilskud samt ansøgning om tilskud til
undervisning gældende for år 2005.
Udvalget behandlede på november mødet disse ansøgninger og bevilgede tilskud svarende til
et beløb på kr. 443.000,-.
Der er i alt afsat kr. 632.200 til fordeling på folkeoplysningsudvalgets område, og udvalget
skal fordele restbeløbet som udgør kr. 189.200,-.
Sidste år afsatte udvalget beløb til følgende puljer:
■
■
■

Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter
Initiativpuljen
Aktivitetstilskud til foreninger. Det samlede tilskud har tidligere været
fordelt til følgende puljer.
Tilskud til stævner og lejrture, 30%
Tilskud til uddannelse, 25%
Tilskud til træner- og instruktørløn, 25%

Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Side 3 af 5

Tilskud til særlige materialer, 10%
Tilskud til andre aktiviteter, 10%
Oplæg til fordeling vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 16. december 2004 forvaltningens
oplæg til fordeling i 2005.

3.
Opfølgning på foreningskurset
J.nr. BK 00.01 A28
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Fast punkt på dagsordenen med en orientering om igangværende emner indenfor:
a.
b.
c.

Samarbejde
Information
Uddannelse
Planlagte kurser:
Idrætsskadekursus afvikles onsdag den 19. januar
Kassererkursus afvikles lørdag den 22. januar (heldags kursus)
Idrætspsykologi afvikles tirsdag den 25. januar
Lederrekruttering afvikles tirsdag den 1. februar

Forvaltningen vil på mødet give en orientering under de enkelte punkter.
Folkeoplysningsudvalget fik på mødet den 16. december 2004 omdelt folderen "Tag på
kursus i Skibby".
Det vil på januar mødet blive besluttet, hvornår der skal afvikles møde omkring evaluering af
tilskudsordningen.

4.
Orientering fra kulturfonden
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget

a.
I programmet over kulturugerne indgår en logokonkurrence, hvor børn og unge op til 18
blev opfordret til at tegne et logo, der fremover skal symbolisere kulturugerne.
Der er efter fristens udløb den 1. december, indkommet 1 forslag.
Forslaget vil blive fremvist på mødet.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 16. december 2004 orienteringen til
efterretning.
Det indsendte forslag til logo er ikke egnet som logo, og kan derfor ikke anvendes.

5.

Qjo

Opgørelse over afholdte udgifter på kulturfonden fremsendes til orientering.
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Meddelelser
a.
Orientering fra mødet den 24. november hvor folkeoplysningsudvalgene fra
sammenlægningskommunerne var inviteret til en "uformel snak".
b.
Kopi af ændring i forslag til folkeoplysningsloven blev omdelt.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 16. december 2004 orienteringerne til
efterretning.

6.
Eventuelt
Problemer omkring benyttelse af skateboard bane. De unge henvises til at tage kontakt til
Carsten Rasmussen som er banens kontaktperson.

T IL L Æ G S D A G S O R D E N
7.
Ansøgning til kulturfonden - Slægtsforskertræf
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
En gruppe borgere fremsender ansøgning om tilskud til afholdelse af foredrag i forbindelse
med dannelse af "slægtsforskertræffet".
Der søges om kr. 3.000,-.
(Kopi afansøgning vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget kan på møde den 16. december 2004 ikke efterkomme
ansøgningen, idet aktiviteten efter folkeoplysningsudvalgets opfattelse hører til enten i
aftenskole eller forenings regi.

8.
Ansøgning til kulturfonden - Afholdelse af nytårskoncert
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Side 5 af 5

Musikskolen fremsender ansøgning om tilskud i forbindelse med afholdelse af nytårskoncert i
Marbækhallen lørdag den 8. januar 2005.
Der søges om i alt kr. 10.000,(Kopi afansøgning vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at forvaltningen undersøger det lovmæssige. Såfremt
en underskudsgaranti ikke strider mod lovgivningen, bevilges en underskudsgaranti på kr.
5.000,-.

9.
Ansøgning til kulturfonden - Kulturarrangementer i Skibby Kino
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Kino fremsender ansøgning om underskudsgaranti til følgende arrangementer:
Lørdag den 22. januar afholdes koncert med Cæcilie Norby og Lars Danielsson.
Der søges om en underskudsgaranti på kr. 6.000,-.
Lørdag den 26. februar afholdes Chagall-matiné.
Der søges om en underskudsgaranti på kr. 4.000,-.
(Kopi afansøgning vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 16. december 2004 de ansøgte
underskudsgarantier.

