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Folkeoplysningsudvalget den 21.maj 2003

FREDERIKSSUND

KOMMUNE

U D S K R IF T
Folkeoplysningsudvalget

21. maj 2003 kl. 17.00

i byrådssalen

Mødedeltagere:

Finn Vester, Grethe Olsen, Stefan G. Rasmussen, Henning
Romme, Tommy Fritzen, Henning Juellund, Søren Holmgaard,
Alice Linning, Kenneth Jensen, Astrid Schøbel, Ingelise Ishøi,
Susan Bisgaard, Jens Jørgen Andersen, Hans Riis.

Fraværende:

Anmeldt forfald: Kenneth Jensen, Grethe Olsen, Tommy
Fritzen, Susan Bisgaard, Alice Linning og Astrid Schøbel.

Mødet slut:

18.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 7.
Orientering.
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Saq nr. 8.
Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2002.
Saq nr. 9.
Regnskab 2002, aftenskolerne.
Saq nr. 10.
Valg til folkeoplysningsudvalget.
Saq nr. 11.
Genoptagelse af sag nr. 4.
Rulleskøjteklubben Frisk ansøger om tilskud.
Saq nr. 12.
Håndboldklubben HK 73 ansøger om tilskud.
Saq nr. 13.
Efterretningssager.
Saq nr. 14.
Eventuelt.

Sag nr. 7.

Orientering.
Folkeoplysningsudvalgets budgetforslag for 2004.
Orientering om folkeoplysningsudvalgets budgetforslag 2004.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003.
Formanden orienterede om folkeoplysningsudvalgets
budgetforslag 2004.
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Sag nr. 8.

Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2002.

Journal nr.:

18.15.00

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven - folkeoplysningsudvalgets
forretningsorden.

Sagsfremstilling:

Ifølge bestemmelserne i Frederikssund kommunes
forretningsorden for folkeoplysningsudvalget, skal udvalget
hvert år inden udgangen af juni måned aflægge årsberetning for
dets virksomhed over for byrådet.
Beretningen indeholder en beskrivelse af de økonomiske
rammers anvendelse i 2002 inden for aftenskole- og
foreningsvirksomheden i Frederikssund kommune.
Det fremgår endvidere af årsberetningen, hvilke foreninger der i
perioden har opnået godkendelse som støtteberettiget
virksomhed.
Efter byrådets behandling af sagen, vil beretningen være
offentlig tilgængelig i rådhusets information og på biblioteket.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Folkeoplysningsudvalgets beretning af 9. maj 2003.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender beretningen for
2002.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003.
Beretningen godkendt med mindre korrektioner som
indarbejdes.

Sag nr. 9.

Regnskab 2002, aftenskolerne.

Journal nr.:

18.15.01.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven - Tilskudsregler for aftenskolerne.

Sagsfremstilling:

I henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser og
Frederikssund kommunes tilskudsregler for aftenskolerne, skal
tilskudsmodtagerne aflægge regnskab for modtagne tilskud i
2002, senest pr. 1. april 2003.
Den enkelte aftenskoles tilskud er ydet som et acontobeløb.
Såfremt aftenskolen ikke fuldtud har kunnet udnytte det
udmeldte acontoløb, skal det overskydende beløb
tilbagebetales. Aftenskolen kan ved et større aktivitetsniveau
end den udmeldte acontoramme betinger, imidlertid ikke gøre
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krav på yderligere tilskud, idet rammebevillings-princippet ikke
må brydes.
Den samlede udmeldte budgetramme til aftenskolerne udgjorde
i 2002 kr. 1.473.900. Regnskabet udviser et forbrug på kr.
1.280.348. Det tilbagebetalingspligtige beløb udgør kr. 193.552.
Nedenstående opgørelse viser de enkelte aftenskolers resultat
for virksomheden i 2002.
-1 . kolonne angiver det samlede tilskud for aftenskolen.
- 2. kolonne angiver med "+" aftenskolens tilbagebetalingspligt,
mens
angiver, at aftenskolen principielt kunne have været
tilført yderligere midler.
- 3. kolonne angiver tilbagebetalingspligten for 10%-puljen, hvor
"+" angiver et uforbrugt beløb og
at aftenskolen fuldt ud har
udnyttet den udmeldte ramme.
- 4. kolonne viser det samlede tilbagebetalingspligtige beløb.
FO 176.700 + 76.619 (+2.723) = +79.342*)
LOF 524.210 - 100.675 (+34.425) = +34.425
AOF 76.570 +23.197 (+7.657) = +30.854
DFO 349.980 - 52.711 (+25.590) = +25.590
Reumatikerf. 54.760 + 9.081 (+5.448) = +14.529*)
HHU 14.140 + 3.771 (+1.414) = +5.185*)
Bella Corpus 30.160 + 611 (+3.016) = + 3.627
FOF 247.380 -52.711 (-62) = -62
*) Angiver at beløbet er tilbagebetalt.
Det samlede tilbagebetalingspligtige beløb er på kr.193.552.
Heraf
er i alt kr. 99.056 tilbagebetalt.
Det resterende tilbagebetalingspligtige beløb udgør kr. 94.496.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Forvaltningens notat af 13. maj 2003 vedrørende budgetlagte
og afviklede deltagertimer.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det resterende
tilbagebetalingspligtige beløb på kr. 94.496 overføres til konto
for drift og vedligeholdelse af bygninger/anlæg og andre
fritidsfaciliteter under kultur- og fritidsudvalgets område jfr.
kommunens regler for overførselsadgang.
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Forvaltningens indstilling godkendt, idet FOF's tal i 2. kolonne
ændres fra kr. - 52.711 til kr. - 29.332.
Henning Juellund foreslår, at det tilbagebetalingspligtige beløb
på kr. 94.496 overføres til brug for nedsættelse af pensionisters
og førtidspensionisters deltagerbetaling til aftenskolerne.

Sag nr. 10.

Valg til folkeoplysningsudvalget.

Journal nr.:

18.15

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling:

Den 30. januar 2003 blev der i Langes Magasin afholdt valg af
leder-, lærer- og medarbejderrepræsentanter - uden stemmeret
- til folkeoplysningsudvalget.
Valget gælder indtil næste valg afholdes i januar 2004.
For aftenskoleområdet valgtes:
Jens Jørgen Andersen
Lille Hofvej 2
3600 Frederikssund
1. suppleant.
Maria Pedersen
Kirkestræde 5,
3600 Frederikssund
2. suppleant.
Inge Lise Jensen
Hjorthøjvej 2
3600 Frederikssund
For foreningsområdet valgtes:
Susan Bisgaard
St. Rørbækvej 17
3600 Frederikssund
1. suppleant.
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Børge Larsen
Vestervej 18
3600 Frederikssund
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at folkeoplysningsudvalget anbefaler
kultur- og fritidsudvalget at godkende valget.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003.
Forvaltningens indstilling godkendt.

Sag nr. 11.

Genoptagelse af sag nr. 4.
Rulleskøjteklubben Frisk ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Rulleskøjteklubben Frisk ansøger om tilskud til leje af
Frederikssund Øvelsesbane til brug for rulleskøjtetræning.
Specielt træningen for børn vil på denne måde foregå i
trafiksikre omgivelser. Træningstiderne er fastsat til tirsdage og
torsdage kl. 19.00 i perioden fra maj til september. Frisk håber i
denne forbindelse at kunne hverve nye medlemmer.
Der ansøges endvidere om tilskud til afholdelse af DM i
speedskating den 7. og 8. juni 2003 på samme bane.
Der ansøges om tilskud til leje af bane, kr. 6.000
og tilskud til leje af bane i forbindelse med afholdelse af DM, kr.
3.000
I alt kr. 9.000
Frisk har 82 medlemmer under 25 år.
Udvalget bevilgede i 2002 kr. 9.000 (fra kontoen for tilskud til
fritidsfaciliteter) til et lignende projekt, idet udvalget henviste til
arrangementets medlemshvervnings- og
medlemsfastholdelsesmæssige aspekter. Af bevillingen kom kr.
6.750 til udbetaling.
Folkeoplysningsudvalget den 26. m arts 2003, sag nr. 4
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D er bevilges kr. 3.000 til leje a f bane i forbindelse m ed
afholdelse a f D M i speedskating, underforudsæ tning a f at d er
efterfølgende aflæ gges regnskab fo r udgiften.

Rulleskøjteklubben Frisk meddeler i brev af 4. april 2003, at
Danmarks Rulleskøjte Union betaler alle udgifter i forbindelse
med afholdelse af Danmarksmesterskaberne i speedskating,
herunder også banelejen på kr. 3.000.
1den forbindelse ansøger rulleskøjteklubben om det bevilgede
beløb på kr. 3.000 kan anvendes til betaling af leje til
rulleskøjtetræning på Frederikssund Øvelsesbane. Beløbet vil
kunne dække udgifterne for den ene halvdel af
sommersæsonen.
Bevilling:

Konto 375.02.014.06 tilskud til fritidsfaciliteter m.v. Budget i
2003
kr. 96.220. Forbrug pr. 26. marts 2003 kr. 3.000. Til rest kr.
93.220.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Rulleskøjteklubben Frisk's ansøgning af 4. april 2003.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003.
Rulleskøjteklubbens ansøgning kan ikke imødekommes.

Sag nr. 12.

Håndboldklubben HK 73 ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Håndboldklubben HK 73 holder - i lighed med sidste år - i
sommerferiens sidste uge (uge 31) håndboldskole for lilleputter
og puslinge.
Håndboldskolen er Dansk Håndbold Forbund's (DHF) officielle
håndboldskole, hvor HK 73 skal stå for den lokale planlægning
og afvikling.
Formålet er at give 50 - 80 børn i aldersgruppen 10 -1 3 år en
social og sportslig succesoplevelse, der kan stimulere lysten til
at deltage i idræts- og foreningslivet.
Der ansøges om et tilskud på kr. 7.000.
HK 73 fik i 2002 bevilget et tilskud på kr. 5.000 til et lignende
arrangement.

Bevilling:

Konto 375.02.014.06 tilskud til fritidsfaciliteter m.v. Budget i
2003
kr. 96.220. Forbrug pr. 26. marts 2003 kr. 3.000. Til rest kr.
93.220.
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

HK 73's ansøgning af 14. marts 2003 samt regnskab pr. 31.
december 2002.
Regelsæt for udbetaling af tilskud fra materialekontoen af 9.
april 2002.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003.
Der bevilges en underskudsgaranti på kr. 7.000. Henning
Romme og Stefan G. Rasmussen stemte imod.

Sag nr. 13.

Efterretningssager.
A.
Multihal på Kalvøen.
Frederikssund Hallernes bestyrelse har i samarbejde med
arkitektfirmaet Mangor& Nagel og landskabsarkitekt Peter
Holst udarbejdet et projekt for udvidelse af Frederikssund
Hallerne samt et forslag til helhedsplan for Kalvøområdet.
Bilag vedlagt.

B.
Kulturministeriet.
Kulturministeriet fremsender referat fra afholdt konference om
seksuelle overgreb på børn og unge inden for idrætten.
Bilag vedlagt.

C.
Fritid og Samfund.
Fritid og Samfund indbyder til seminar om "Fremtidens fritidsog kulturpolitik". Seminaret afholdes Lørdag den 6. september
2003 i Beklædningsfagskolen, Odense.
Bilag vedlagt.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003.
A, B og C. Til efterretning.
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Sag nr. 14.

Eventuelt.
Intet.

sign.

afbud

sign.

Finn Vester

Grethe Olsen

Stefan G. Rasmussen

sign.

sign.

afbud

Henning Romme

Ingelise Ishøi

Tommy Fritzen

sign.

sign.

Henning Juellund

Søren Holmgaard

afbud

afbud

Kenneth Jensen

Astrid Schøbel

sign
Jens Jørgen Andersen

sign.
Hans Riis

afbud
Alice Linning

afbud
Susan Bisgaard

sign.
Steen Thomsen

