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Formandens initialer:

Sag nr. 108.

Frederikssund Stadion - ’’Vedligeholdelsesaftale 2001” med
teknisk forvaltning.

Journal nr.:

04.08.11

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Teknisk forvaltning har gennem en årræ kke slået græ s på
stadionom rådet til en pris af kr. 160 i tim en. Der er ikke i den
forbindelse betalt m askinleje.
På baggrund af de forløbne års prisstigninger har Teknisk forvaltning
udarbejdet udkast til 'V edligeholdelsesaftale 2001” for Frederikssund
Stadion. Vedligeholdelsesaftalen er baseret på et årligt forbrug på 860
tim e r og en tim epris på kr. 407,10. Tim eprisen indeholder både udgift til
m andskabstim er og udgift til m askiner. Årlig udgift kr. 350.106.
A ftalen er gæ ldende fra den 1. ja n u a r 2001 og kan opsiges m ed 1
m åneds varsel til ophør ved kalenderårets udgang i 2005.
Der e r på kultur- og fritidsudvalgets budget fo r 2001 på Frederikssund
Stadion afsat i alt kr. 135.250 til form ålet. Der m angler således kr
214.850 for at kunne im ødekom m e de nye udgifter.

Bevilling:

Der søges om en tillæ gsbevilling på kr. 214.850 til Frederikssund
Stadion som følge af den forhøjede tim epris finansieret af den
tilsvarende m erindtæ gt på "Veje og grønne om råder" under teknisk
udvalg.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Teknisk forvaltnings udkast til V e d lig e h o ld e lse sa fta le 2001” for
Frederikssund Stadion af 6. decem ber 2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over fo r økonom iudvalget og
byrådet anbefaler, at V e d lig e h o ld e lse sa fta le 2001” for Frederikssund
Stadion godkendes. Sam tidig søges der om en tillæ gsbevilling på kr.
214.850 til Frederikssund Stadion finansieret af den tilsvarende
m erindtæ gt på V e je og grønne om råder” under teknisk udvalg.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.
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Sag nr. 109.

Det Danske Spejderkorps, Store Rørbæk - brugsaftale.

Journal nr.:

82.16.00

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Det Danske Spejderkorps, Store R ørbæ k Trop og Flok har gennem en
årræ kke haft til huse i den gam le staldbygning bag R ytterskolen i Store
Rørbæ k. I forbindelse med spejderhytten er der et ganske lille
udenom sareal. Dette om råde har aldrig væ ret velegnet til spejdernes
forskellige undendørsaktiviteter. Spejderkorpset har således læ nge
ønsket et større og m ere velegnet areal til deres udendørsaktiviteter.
Lokalplan nr. 88 fo r et om råde til daginstitutioner i Store R ørbæ k blev
godkendt af byrådet den 2. maj 2000. Lokalplanen giver m ulighed for at
om rådets m idterste del bruges til spejder- og fritidsform ål.
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til en brugsaftale
m ellem Frederikssund Kom m une og Det Danske Spejderkorps, Store
Rørbæ k, hvor arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for
spejderaktiviteter i en 30 årig periode.
Brugsaftalen har væ ret frem sendt til høring hos Det Danske
Spejderkorps, Store Rørbæ k Trop og Flok. Spejderne har ikke
yderligere bem æ rkninger til brugsaftalen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Forvaltningens udkast til brugsaftale med Det Danske Spejderkorps,
Store Rørbæ k af 5. decem ber 2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over fo r økonom iudvalget og
byrådet anbefaler, at brugsaftale med Det Danske Spejderkorps, Store
R ørbæ k om vederlagsfri rådighed over arealet til spejderaktiviteter,
godkendes.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.
t'O/'HJ

/vA~/W^LA'v,

/« y ^ c e U /Y '

r>

^ ^ Ct.

a
*

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
12. december 2000

Formandens initialer:
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Sag nr. 110.

Græse gi. Skole - lejekontrakt med Naverne.

Journal nr.:

82.16.05 0 5 4

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Naverne har gennem en årræ kke lejet lokaler i G ræ se gi. Skole. Den
nuvæ rende lejekontrakt udløber med udgangen af 2000. Naverne
anm oder i den forbindelse om en fortsæ ttelse af lejem ålet i endnu en 5
årig periode fra 1. ja n u a r 2001 til 31. decem ber 2005.
Forvaltningen anbefaler en forlæ ngelse af lejem ålet på uæ ndrede
vilkår.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A ) Navernes anm odning om forlæ ngelse a f lejem ålet af 20. septem ber
2000.
B) Forvaltningens udkast til lejeaftale med Naverne af 5. decem ber
2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender en forlæ ngelse af
N avernes lejem ål i G ræ se gi. Skole.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.
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Sag nr. 111.

Frederikssund Bibliotek - brugsret til ledige lokaler i ejendommen
Jernbanegade 24.

Journal nr.:

82.16.00

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse m ed Frederikssund/H om sherred Turistbureau,
Initiativrådet og Erhvervsforeningens flytning til nye lokaler i
Havnegade e r de hidtidige lokaler nu ledige.
Frederikssund Bibliotek har som bekendt store pladsproblem er. En
inddragelse af de ledige lokaler til biblioteksform ål og lokalhistorisk
arkiv vil generelt give m ere plads til aktiviteterne på biblioteket.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at de ledige lokaler i Jernbanegade 24
overdrages til biblioteksform ål.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.
/ A il

Q/x

am

A Ji.

Ph

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
12. december 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 112.

Frederikssund Bibliotek - ændring af åbningstider for
voksenbiblioteket.

Journal nr.:

21.01.00

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

I en årræ kke har Frederikssund B ibliotek haft forskudt åbningstid
m ellem børne- og voksenbiblioteket beroende på, at så m ange som
m uligt skulle kunne nå at kom m e på biblioteket efter at væ re kom m et
hjem fra arbejde. Erfaringerne viser imidlertid, at tim en m ellem kl.
19.00 og kl. 20.00 på voksenbiblioteket er m eget lidt besøgt.
Biblioteket anbefaler derfor, at åbningstiderne fo r børne- og
voksenbiblioteket fra den 1. ja n u a r 2001 bliver ens og følgende:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 13.00 -19.00.
O nsdag og fredag
kl. 10.00 -17.00.
Lørdag
kl. 10.00-14.00.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender biblioteks nye
åbningstider med virkning fra den 1. ja n u a r 2001.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.

Ingen.
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Formandens initialer:

Sag nr. 113.

Frederikssund Bibliotek - gebyrer- og takststigninger.

Journal nr.:

21.00.00

Lovgrundlag:

Lov nr. 340 om bibliotekslov

Sagsfremstilling:

Den 17. maj 2000 kom lov nr. 340 ”Lov om biblioteksvirksom hed” med
senere ’’Bekendtgørelse om biblioteksvirksom hed” .
Nogle af intentionerne i såvel lov som bekendtgørelse er, at
bibliotekernes indtæ gsdæ kkede virksom hed skal søges forøget. På
den baggrund foreslår Frederikssund Bibliotek, at gebyrerne for
overskridelse af lånetiden reguleres pr. 1 februar 2001 og, at det fulde
beløb også i overensstem m else med lovens intentioner fra sam m e
dato tilgår biblioteket fuldt og helt. Priserne er næ vnt i lovens § 21 stk.
1 og stk. 2.
Det næ vnes i § 21, at kom m uner kan opkræ ve et gebyr fo r
overskridelse af lånetiden. G ebyret kan højst udgøre kr. 20 fo r
m aterialer, som en bruger har lånt samtidig, som har sam m e lånetid og
som afleveres samlet, dog højst kr. 10 for børn og unge under 14 år.
S åfrem t overskridelsen er m ere end 7 dage vil gebyret kunne forhøjes
til kr. 110, dog højst kr. 55 for børn under 14 år. Såfrem t overskridelsen
er m ere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til kr. 220, dog højst
kr. 110 for børn under 14 år. I stk. 2 står, at beløbene, der er næ vnt i
stk. 1 reguleres pr. 1. januar, første gang den 1. ja n u a r 2001, med
satsreguleringsprocenten, idet der afrundes til beløb, der e r delelige
med 5.
Forslag til takste r på Frederikssund Bibliotek fo r m aterialer, der ikke
afleveres rettidigt:
Fra 1-14 dages overskridelse kr. 20 (nu kr. 10).
2 ugers overskridelse kr. 50 (nu kr. 30)
Hjem kald og regning på 28. dagen gebyr kr. 100 (nu kr. 50)
Inkassogebyr kr. 200 (nu kr. 100 og græ nsen for hvad der kan sendes
til inkasso nedsæ ttes fra kr. 700 til kr. 500.
Disse satser anbefales overfor voksne lånere, børn ønskes som
hidtidigt friholdt fra gebyrer.
For at kunne orientere publikum gennem presse og på m eddelelser fra
biblioteket ønskes ikrafttræ den pr. 1. februar 2001.
Det forventes at m erprovenuet ved de foreslåede gebyr- og
takststigninger udgør kr. 25.000.
Sagen har væ ret forelagt økonom isk afdeling, som ikke har yderligere
bem æ rkninger.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
12. december 2000

Formandens initialer:

Bevilling:

Der gives en indtæ gtsbevilling på kr. 25.000 til konto fo r gebyrer og
takster. Sam tidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling til indkøb af nye
medier.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over fo r økonom iudvalget og
byrådet anbefaler, at de af biblioteket foreslåede gebyr- og
takststigninger godkendes. Endvidere indstilles, at det forventede
m erprovenu frem over tilfalder biblioteket i henhold til lovens intentioner.

Beslutninger:

kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.

Ingen.
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Formandens initialer:

Sag nr. 114.

Blinde Fonden ansøger om økonomisk støtte.

Journal nr.:

20.00

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Blinde Fonden ansøger i lighed med tidligere år om tilskud til projekt
"D ebbi" (Dansk Elektronisk Blindebibliotek), der er et gratis tilbud til
alle, men som i første ræ kke er tæ nkt som et bibliotek med
elektroniske bøger for blinde og svagtseende.
K ultur- og fritidsudvalget behandlede på sit møde den 12. oktober 1999
en lignende ansøgning fra Blinde Fonden, hvor udvalget besluttede at
m eddele afslag på ansøgningen.

Bevilling:

Konto fo r kulturelle arrangem enter m.v. Budget i 2000 kr. 321.839.
Forbrug pr. 14. novem ber 2000 kr. 308.457. Til rest kr. 13.382.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A) Blinde Fondens ansøgning af 12. oktober 2000.
B) Notat fra Frederikssund Bibliotek af 7. novem ber 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.
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Sag nr. 115.

Frederikssund Historiske Forening ansøger om økonomisk støtte.

Journal nr.:

18.15.05 0 6 0

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Historiske Forening ansøger om underskudsgaranti til
afholdelse a f 2 foredragsaftener.
9. ja n u a r 2001 - Europa - utopi eller virkelighed.
30. ja n u a r 2001 - Vikingetidens kunst.
Der ansøges om en underskudsgaranti på kr. 1.500.
Historisk Forenings tilskud i 2000 udgjorde kr. 5.000.

Bevilling:

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangem enter. Budget i 2001 kr.
248.914. Forbrug pr. 14. novem ber 2000 kr. 57.500. Til rest kr.
191.414.
Ingen.
Historisk Forenings ansøgning af 22. novem ber 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.
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Sag nr. 116.

Formandens initialer:

Efterretningssager.
Frederikssund- og Jæ gerspirs Kom m unale M usikskole frem sender
notat om "M usikskolen under eget tag".
Bilag vedlagt.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. december 2000.
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Sag nr. 117.

Formandens initialer:

Eventuelt.

