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FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Dagsorden til folkeoplysningsudvalgets møde
torsdag den 25. april 1996 kl. 19.10 i byrådssa
len.
Medlemmer:

Jens Brogaard Jensen
Eric Munch
Johnny Jørgensen
Mikkel Østergaard
Erling Kjær
Tove Andersen
Carl Guldbjerg Jensen
Annie Hansen
Jan Vogel

Leder-, Lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Else Nielsen (fra aftenskolerne)
Bente Hansen (fra foreningerne)
7~c
Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Niels Jørgen Pedersen
Fra administrationen:

Bemærkninger:
$rTKKi<&xe^At,'

•

BSe \Ji

„

Eric (YuaacI c

(W|Vclov( (frtJtLTQ^

Tidspunkt for mødets afslutning:

_ do.cxC

sj2 -C

l£ je r

._____________ .

folkeoplysningsudvalget

1.
Meddelelser
a.
Referat fra brugerrådsmøde den 7/3-96 og 21/3.
(Kopi vedlagt)
b.
Referat fra Unionsmøde den 7/3-96.
(Kopi vedlagt)
c.
Skrivelse vedrørende Oldtidsfolket,
(Kopi vedlagt)

Formandens
initialer

Dag og år

25. april 1996

Blad nr.

70

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

2.
Tilsinid t.il lokaleleie. Ferslev 57. Kreds
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Ferslev 57. Kreds fremsender ansøgning om til
skud til lokaleleje til surfafdelingen.
Hidtil har surfafdelingen fået lov at bruge Søn
derby Havn og materiellet transporteres frem og
tilbage hver gang fra en gård i Sønderby til Søn
derby havn.
Da klubben regner med en stor tilgang til som
mer vil det ikke længere være muligt at have
aktiviteten i Sønderby havn, idet det allerede nu
har givet lidt problemer.
Det er ikke alle i grundejerforeningen der er til
hænger af, at surfafdelingen benytter havnen.
(Ansøgning og indstillingsbilag vedlægges i kopi)
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3.
Tilskud til indkøb af CD-rom
J.nr. BK
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Biblioteket fremsender ansøgning om tilskud i
forbindelse med indkøb af CD-rom til brug for
lånere på biblioteket.
CD-rom er en slags elektronisk bog, som kan in
deholde mange forskellige medier f.eks. musik,
1w
film, lyd og tekst.
Den “Åbne datastue” har flittigt været benyttet
og denne installering af CD-rom vil være med til
give borgerne, og specielt de lidt yngre borgere, et
indblik i CD-rom verdenen.
Der har været en del henvendelser allerede.
Udgiften til indkøb af et antal CD-rom’er beløber
sig til ialt kr. 10.000,-, hvortil der søges om til
skud til kr. 5.000,-.
o

(Ansøgningen vedlægges i kopi)
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4.
Tilskud til børnefestival
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
På vegne af børnefestival-gruppen fremsender
fra Skibby bibliotek ansøgning om
økonomisk støtte til afholdelse af børnefestivalen
den 31. maj 1996.
Samtlige institutioner, dagplejen, klubberne,
biblioteket og Dansk røde kors centret er med i
denne gruppe.
Der søges om kr. 1.000,-.
(Ansøgningen vedlægges i kopi)
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5.
Tilskud til klub for udviklingshæmmede børn

J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
En gruppe forældre fra Jægerspris og Skibby har
påtænkt at starte en klub til deres udviklings
hæmmende børn, så de i fritiden kan lege med
ligestillede kammerater.
Det er meningen, at det skal fungere som en
slags legestue der holder åbent 2 gange ugentligt,
en hverdag sidst på eftermiddagen og en lørdag
om formiddagen.
Der er indgået en aftale med fritidshjemmet
Kragebakken i Jægerspris om lån af et lokale.
Der søges om kr. 5.000,- til indkøb af båndopta
ger, spil, papir m.m., kr. 3.000,- i 1996 til drift og
vedligeholdelse samt tildeling af et årligt rådig
hedsbeløb på kr. 4.000,-. (Beløbet fordeles for
holdsmæssigt mellem kommunerne).
(Ansøgning og indstillingsbilag vedlægges i kopi)
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6.
T

.nfc-alotilskud til sommerlejr, STBK

J.nr. BK
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Tennis- og Badmintonklub fremsender
ansøgning om tilskud på kr. 7.875,- i forbindelse
med afholdelse af sommerlejr på Borrevejle Kur
sus- og Idrætscenter den 15. - 19. juli 1996.
Der deltager 57 ungdomsspillere og 14 ledere.
Forvaltningen anbefaler, at der bevilges 75% i
tilskud, kr. 5.906,25.
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7.
Tilskud til korpsleir i 1996. KFUM-spejderne i
Skuldelev
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
KFUM-spejderne i Skuldelev fremsender ansøg
ning om tilskud til 11 medlemmers deltagelse i
korpslejr i Sønderborg til sommer.
Prisen pr. deltager andrager ca. kr. 1.290,- hvil
ket er i overkanten af, hvad de enkelte deltagere
kan betale.
Der søges om kr. 3.300,-, udover det normale til
skud på 75% af lejeudgiften ca. kr. 292,- pr. del
tager kr. 3.212,-, ialt kr. 6.512,-.
(Ansøgning og indstillingsbilag vedlægges i kopi)
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8.

ft anket 1996

J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Drøftelse af arrangementets afholdelse, og even
tuel nedsættelse af arbejdsgruppe.
Skibby idrætsunion har forespurgt om uddelin
gen af lederpriser fra Lions og Unionen kan af
holdes samme aften.
Det ønskes samtidig drøftet, om præmieringen
fremover skal være i form af gaver, eller om det
skal være en check til klubberne.
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9.
ftptningslinier for tilskud efter folkeoplvsningsloven
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Byrådet godkendte i 1991 de overordnede ret
ningslinier for tilskud efter folkeoplysningsloven.
Der er efterfølgende lavet lidt rettelser på bag
grund af beslutninger i folkeoplysningsudvalget,
hvilke nu er rettet ind i reglerne.
Som noget nyt er indføjet i reglerne om tilskud
fra 5%-puljen, at ansøgeren/erne kan inviteres til
at komme og fremlægge ansøgningen på folkeop
lysningsudvalgets møde.
(Reglerne vedlægges i kopi)
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