FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Dagsorden til Folkeoplysningsudvalgets møde
den 30. marts 2000 kl. 19.30 i byrådssalen.
Medlemmer:

Jens Brogaard Jensen (formand)
Mikkel Østergaard (næstformand)
Bente Hansen
Ebbe Nielsen
Søren Højlyng
Sonni Nørløv
Carl Guldbjerg Jensen
Anni Skov
Jan Vogel
Leder-, lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Aage Johannisson (aftenskolerne)
Jan Bay Jørgensen (foreningerne)
Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Jørn Lindhardt
Fra administrationen:
Bemærkninger:
Tidspunkt for mødets afslutning:
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i.
Referat fra sidste møde
Er tidligere udsendt.
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Meddelelser fra formanden
a.
Referat fra brugerrådsmøde den 2/3-2000.
(Kopi vedlagt).
b.
Skibby idrætsklub fremsender beretning for året
1999.
(Kopi vedlagt)
c.
Frederikssund kommune fremsender referat af
møde omkring samarbejdsmuligheder for nabo
kommunerne: Ølstykke, Slangerup, Jægerspris,
Skibby og Frederikssund på forenings området.
Det fremgik på mødet, at det kun var Frederiks
sund, der ikke gav medlemstilskud til medlem
mer fra andre kommuner.
d.
Erindring om indbydelse til debataften vedrøren
de den nye ”Lov om støtte til folkeoplysning” i
Allerød den 12. april 2000. (Såfremt loven ikke er
vedtaget på dette tidspunkt, vil mødet blive flyt
tet). Tilmelding gives til
senest
den 5. april.
e.
Referat af møde om kulturugerne 2000 den 2.
marts.
(Kopi vedlagt)
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f.
Lokale- og anlægsfonden søger foreninger til del
tagelse i konkurrence omkring "Fremtidens for
eningshus”.
Lokale- og anlægsfonden har 2,5 mill.kr. og ef
terlyser omkring 3 - 5 foreninger, som vil være
med til en spændende proces omkring fremtidens
foreningshuse.
gAOF Frederikssund / Hornsherred har fået ny
skoleleder
h.
AOF Frederikssund / Hornsherred har den 20.
marts 2000 indbetalt kr. 42.172,-, som var forme
get udbetalt i 1997 regnskabet.
i.
Skuldelev-Selsø sportsklub ’’Kilden” inviterer til
40 års jubilæum. Der afholdes reception i klubhu
set den 1. april mellem kl. 12 - 15.
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3.
Opgørelse over restbeløb på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelsen over restbeløb på udvalgets konti pr.
23. marts 2000.
(Kopi vedlagt)
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4.
Banket 2000
J.nr. BK 00.05.07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Udvalget besluttede på sidste møde at banketten iOÖU
i år skulle afholdes søndag den 1. oktober i Skib
(h
by Kino. Klubberne er forespurgt om denne dag 4 i l J i '
O & øpw passer ind i deres aktiviteter, hvilket 2 klubber
har svaret tilbage på. Der gøres blandt andet op
mærksom på, at der afholdes konfirmationer
denne søndag, ligesom 1 af klubberne skal afvikle a J r y L y \
r ,
et stort stævne.
fn2 ^ IM
Udvalget bør drøfte en anden dag til afholdelse af
arrangementet.
Udvalget skal samtidig drøfte de overordnede
rammer og beløb samt nedsætte en arbejdsgrup
pe.
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5.
Åbent folkeoplvsningsudvalKsmøde
J.nr. BK 18.02
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Med baggrund i fritidspolitikken er det folkeop
lysningsudvalget, der har ansvaret for denne.
7i)^p
For at udvalget kan kommer ’lidt tættere” på
klubberne og bedre kan følge med i ”hvad der rør A . s > ( / %
sig” bør udvalget drøfte ideen omkring afholdelse
af et åbent folkeoplysningsudvalgsmøde.
Klubberne inviteres til at komme og få en ufor
-S
mel snak. De får mulighed for at fremlægge deres
forventninger og ideer til udvalget, ligesom ud
valget kan komme med deres forventninger og
ideer til klubberne.
Der vil også være mulighed for at klubberne kan
komme med deres kommentarer til, hvordan fri
tidspolitikken kan føres ud i livet.
Såfremt udvalget ønsker at afholde et åbent fol
keoplysningsudvalgsmøde, skal der tages stilling
til hvornår på året mødet ønskes afholdt.
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Tilskud til afholdelse af fællesprojekt mellem ele
ver fra dansk og tjekkisk musikskole
J.nr. BK 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Musikskole fremsender ansøgning om kr.
2.000,- i forbindelse med besøg af en musikskole
fra Tjekkiet. Der arrangeres nogle musikalske
fællesprojekter som involverer både tjekkiske og
danske elever. Et af projekterne vil være Afri
kansk trommespil og sang.
Beløbet hvortil der søges om tilskud omfatter ud
gifter til instruktør samt til leje af instrumenter.
Kulturfonden har bevilget et tilskud på kr.
2.750,- til dækning af leje af Skibby kino samt
leje aflyd og lys.
(Kopi af ansøgning vedlægges)

Dag og år

Formandens
initialer

17

30. marts 2000
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

7.
Regnskab fra Skibby aftenskole for 1999
J.nr. BK 18.15.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby aftenskole har indsendt regnskab vedrø
rende tilskud til undervisning for året 1999.
Aftenskolen har fået udbetalt i alt kr. 191.751,- i
tilskud. Der har imidlertid ikke været oprettet
det forventede antal hold blandt andet på grund
af ny lærer, ligesom der ikke har kunnet anvises
andet lokale i stedet for gymnastiksalen på cen
tret, som har været lukket.
Aftenskolen har derved fået udbetalt kr.
41.935,06 for meget.
(Indstillingsbilag vedlægges)
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