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-
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Dagsorden til folkeoplysningsudval
gets møde tirsdag den 3. maj 1994,

Kl. IS30Mødet afholdes i byrådssalen.

Medlemmer:

Tove Andersen,
Johnny Jørgensen,
Jan Vogel,
Carl Guldbjerg Jensen,
Eric Munch,
Mikkel Østergaard,
Erling Kjær,
Jens Brogaard Jensen,
Annie Hansen,
Leder-, lærer-, medarbejderrepræsen
tanter :
Else Nielsen,
Lene Ottesen,
Repræsentant fra Ungdomsskolebesty
relsen:
p.t. ingen
Fra administrationen:
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2.
Rammeoverførsler fremover
J.nr. 00.01
Drøftelse mellem folkeoplysningsud
valget og økonomiudvalget
på baggrund af folkeoplysningsudval
gets skrivelse af 6/4-94 vedrørende
rammeoverførsler har økonomiudvalget
på deres møde den 12. april 1994 be
sluttet at afholde et fællesmøde mel
lem økonomiudvalget og folkeoplys
ningsudvalget .
(Kopi af folkeoplysningsudvalgets
skrivelse af 6/4-94 vedlægges)
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3.
Etablering af samlingssted i Skulde

lev
j.nr. BK 20.10
Afgøres af økonomiudvalget

En gruppe borgere i Skuldelev frem
sender ansøgning om tilskud i forbin
delse med etablering af et samlings
sted for borgerne, hvor man kan mødes
og tegne, male, sy, gå i teater sam
men, udstille egne værker, udstille
børns værker m.m.
Samlingsstedet er tænkt placeret i
den tidligere kostald i Skuldelev
præstegård. Et kort mundtligt over
slag fra både en arkitekt og en byg
ningskonstruktør viser, at der alt
ialt må påregnes en udgift på ca.
kr. 400.000,- - 500.000,- da bygning
erne er fredet.
(Ansøgningen og indstillingsbilag
vedlægges i kopi)
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