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Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.
Normalforretningsordenen § 3.

Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Godkendt.

Journal nr.:
000352-2014

Sag nr. 2

Årshjul 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kultur- og Fritidssekretariatet har udarbejdet et forslag til årshjul (sagsflow)
for Fritidsudvalgets møder i 2014. Årshjulet basere sig på tidligere års sagsflow
og er vejledende, hvorfor nye og flere sager vil blive tilføjet i løbet af året. Et
opdateret årshjul udsendes til udvalgets medlemmer i august måned.
En af de nye sager, som på nuværende tidspunkt er kendt, er arbejdet med
en ny fritidspolitik. Som det fremgår af årshjulet vil sekretariatet på udvalgets
februar møde fremlægge et forslag til en proces- og tidsplan for dette arbejde.
Ansøgninger til Kulturpuljen behandles 4. gange årligt på udvalgets møder i
februar, maj, september og november. For at skabe rum for politiske drøftelser, samt baseret på erfaringerne fra den forgangne byrådsperiode foreslår
sekretariatet, at sekretariatet bemyndiges til at behandle og afgøre ansøgninger til Kulturpuljen for ansøgninger med enten en underskudsgaranti eller et
tilskud på max. 15.000 kr. Dog maksimalt 50.000 kr. pr. kvartal. Øvrige sager
over denne beløbsgrænse afgøres forsat af udvalget på de 4 årlige møder. I
forbindelse med behandlingen af disse sager vil udvalget løbende blive orienteret om afslag og tilsagn på sagerne under beløbsgrænsen.
Tre gange årligt - i marts, juni og september - afholdes der dialogmøde mellem udvalget og samarbejdspartnerne i BUS (Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Frederikssund Kommune), KUF (Kulturrådet i Frederikssund Kommune) og Idrætsrådet (Frederikssund Idrætsråd). For at opnå en
bredere dialog med brugerne af området foreslår sekretariatet, at Ældrerådet
og Handicaprådet fremover inviteres til at deltage i disse dialogmøder.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Forslag til årshjul godkendes.
2. Forslag til ny procedure for sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger til Kulturpuljen godkendes.
3. Forslaget om at Ældrerådet og Handicaprådet deltager i dialogmøderne med samarbejdsparterne godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:

5/6

Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Godkendt, med ønske om at der afrapporteres løbende over for udvalget
under meddelelser.
Ad 3) Godkendt.

Forslag til årsplan 2014_Fritidsudvalget

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 3

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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