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Sag nr. 17.

Formandens initialer:«

Orientering.
A.

ORI.
O rientering om O R I’s ønsker vedrørende frem tidige bane- og
lokalefaciliteter.
B.

Frederikssund- og Jægerspris Kommunale Musikskole.
O rientering om ansæ ttelse af m usikskoleleder.
C.

Brugerråd ved Rytterskolen i Store Rørbæk.
O rientering om nedsæ ttelse af brugerråd ved Rytterskolen i Store
Rørbæk.
Bilag vedlagt.

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
X \h A /V \jU s W '.'/'.« .

r 'w O a t - . J
(Xp

Cj

v u a -q u v s

aas^ cC

LJllkj-

oJi L
\

/U*-

V>c.
p

\V(,

^.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 18.

Regnskabsbemærkninger til regnskab 1999.

Journal nr.:

0 0 .0 1 -0 0 8

Lovgrundlag:

Lov om Kom m unernes Styrelse.

Sagsfremstilling:

Kultur- og fritidsudvalgets korrigerede udgiftsbudget 1999 udviser kr.
30.433.200. Det sam lede forbrug udgør kr. 29.742.070. Der e r således
et uforbrugt beløb på kr. 691.130.
På indtæ gtssiden udviser det korrigerede budget kr. 3.081.590. De
sam lede indtæ gter udgør kr. 2.972.010. Der er således en m indre
indtæ gt på kr. 109.580.
Kultur- og fritidsafdelingen har i sam arbejde med økonom isk afdeling
udarbejdet regnskabsbem æ rkninger til regnskab 1999 på følgende
om råder:
Lundevej 9.
Svøm m ehallen.
Tilskud til kulturelle formål.
Langes Magasin.
Sprogskolen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Forvaltningens notat af 17. februar 2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget o v e rfo r økonom iudvalget og
byrådet anbefaler, at regnskabsbem æ rkningerne til regnskab 1999
tages til efterretning.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 19.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 1999 - 2000.

Journal nr.:

18.00 0 0 6

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Kultur- og fritidsafdelingen har opgjort det sam lede overførselsbehov af
uforbrugte driftsm idler fra 1999 til 2000 på kultur- og fritidsudvalgets
om råde til i alt kr. 936.120.
Det uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlæ g er opgjort til
kr. -i- 234.550. Der er således i alt kr. 701.570 uforbrugte budgetm idler
at overføre fra 1999 til 2000.
I forbindelse med byrådets godkendelse af overførselsadgang på
folkeoplysningsudvalgets om råde, blev det besluttet, at uforbrugte
m idler overføres til drift og vedligeholdelse af bygninger/anlæ g og
andre fritidsfaciliteter under kultur- og fritidsudvalgets om råde.
Ø konom isk afdeling har ingen bem æ rkninger til sagen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
- Forvaltningens opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb fra 1999 til
2000 af 16. februar 2000.
- Forvaltningens opgørelse over uforbrugte driftsm idler fra 1999 til 2000
af 10. marts 2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over fo r økonom iudvalget og
byrådet anbefaler, at der overføres kr. 701.570 uforbrugte budget 1999
m idler til budget 2000.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 20.

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2000.

Journal nr.:

00.01. 0 0 2

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2000 fo r kultur- og fritidsudvalget.
Forvaltningen har ingen bem æ rkninger til budgetopfølgningen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Forvaltningens budgetopfølgningsskem a af 8. m arts 2000.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at kultur- og fritidsudvalget tager
budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 21.

Renovering af ORI’s baner og køb af traktor til stadion.

Journal nr.:

04.01.09

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Kultur- og fritidsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen for
1999 og overslagsårene 2000-2002 afsat kr. 300.000 pr. år til
renoveringsarbejder m.v. på kom m unens idræ tsanlæ g, efte r en
næ rm ere prioritering a f hvilke anlæg, der på baggrund a f faglige
vurderinger, skønnes at væ re m est nødlidende.
For år 2000 indgår følgende 4 elem enter i prioriteringen af
renoveringsarbejder m.v. på stadion- og idræ tsom rådet:
1.
Renovering af O R I’s grusbane på Bjergvejen med tilførsel a f 5 cm
granitstenm el.
2.
Topdressing af Pedersholm banen med tilførsel a f grus og
græ sfrøblanding.(O R I)
3.
Traktor til erstatning af nuvæ rende udslidte traktor.
4.
Etablering af aflåseligt skur for m askiner og redskaber på Kalvøen.
Ved antagelse af billigste tilbud på anlæ g m.v., kan alle opgaverne
gennem føres fo r en sam let sum af kr. 400.720.
A D Pkt. 3) Bevilling af traktor til erstatning af den nuvæ rende udslidte
traktor, vil dels effektivisere arbejdet m ed kultivering og pleje af
banerne, dels vil arbejder, der norm alt gennem føres af entreprenør,
kunne gennem føres af stadioninspektøren, der vil kunne udnytte den
gam le traktors fron tlæ se r i forbindelse med lastning af ny tra kto r til
gennem førelse af topdressingopgaver m.v.
AD Pkt. 4) N uvæ rende m askiner og redskaber står p.t. under
uaflåseligt halvtag.
Stadioninspektøren vil deltage i kultur- og fritidsudvalgets m øde under
dette punkt.
Ø konom isk afdelings eventuelle bem æ rkninger vil blive fore lag t på
mødet.

Bevilling:

Der ansøges om anlæ gsbevilling på kr. 400.720, der finansieres med
kr. 300.000 ved frigørelse af det fo r 2000 afsatte rådighedsbeløb på
investeringsoversigten. Restbeløbet kr. 100.720 finansieres a f kulturog fritidsudvalgets konto for generel bygningsvedligeholdelse.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Ingen.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Formandens initialer:

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at renoveringen a f O R I’s baner og køb af
tra kto r til stadion gennem føres i sin helhed, og at anlæ gsbevilling på kr
400.720 finansieres med kr. 300.000 ved frigørelse af det fo r 2000
afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten og kr. 100.720 fra
kultur- og fritidsudvalgets konto fo r generel bygningsvedligeholdelse.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 22.

Frederikssund Svømmehal, nyt indgangsparti og rampe.

Journal nr.:

82.18

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund svøm m ehal har gennem en årræ kke ønsket et nyt
indgangsparti til svøm m ehallen og en m ere handicapvenlig ram pe op til
indgangspartiet. Der er på investeringsoversigt 2000 fo r kultur- og
fritidsudvalget afsat m idler til disse arbejder.
Der er indhentet håndvæ rkertilbud på 5 forskellige entrepriser.
Ved antagelse af billigste tilbud kan projektet gennem føres fo r kr.
233.750.
Ø konom isk afdelings eventuelle bem æ rkninger vil blive forelagt på
mødet.

Bevilling:

Der er på investeringsoversigten for 2000 afsat et rådighedsbeløb til
projektet på kr. 250.000.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Tegning a f projektet udarbejdet af arkitekt Søren Heiberg af 25. januar
2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over fo r økonom iudvalget og
byrådet anbefaler, at der fra investeringsoversigten fo r 2000 frigives
det afsatte rådighedsbeløb på kr. 250.000 til nyt indgangsparti og
ram pe ved Frederikssund Svøm m ehal.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14.marts 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 23.

Frederikssund Bibliotek, renovering af lokaler.

Journal nr.:

82.18

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Der er på kultur- og fritidsudvalgets budget fo r 2000 afsat kr. 300.000 til
renoveringer på Frederikssund Bibliotek. Biblioteket har i vedlagte
notat prioriteret de m est nødvendige arbejder. P risfastsæ ttelsen er sket
i sam arbejde mellem arkitekt
og lokale håndvæ rkere.
Der vil efterfølgende blive indhentet tilbud på de væ sentligste arbejder.
Ø konom isk afdelings eventuelle bem æ rkninger vil blive forelagt på
mødet.

Bevilling:

Der er på investeringsoversigten fo r 2000 afsat et rådighedsbeløb på
kr. 300.000 til projektet.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Notat fra Frederikssund Bibliotek af 9. m arts 2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over fo r økonom iudvalget og
byrådet anbefaler, at der fra investeringsoversigten for 2000 frigives
det afsatte beløb på kr. 300.000 til renoveringer på bilioteket sam t at
forvaltningen bem yndiges til at væ lge blandt de indkom ne
håndvæ rkertilbud.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
h ty,'od5A/\A'~

i
isckcjcj-qc/i

©to A-'XL-.
Ay'-«,0«U>Y •

o m l*

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Formandens initialer

Sag nr. 24.

Valhal, udlån af lokale til offentlig løsøreauktion.

Journal nr.:

82.16.05

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

A dvokaterne Viuff, Thoregaard & Clasen v/Jens Thoregaard ansøger
om tilladelse til at låne/leje Valhal til afholdelse a f løsøreauktion.
A uktionerne afholdes prim æ rt med henblik på salg af effekter fra
P olitim esteren i Frederikssund og over effekter henvist fra Fogedretten
i Frederikssund, men der e r principielt ingen græ nser for, hvem der kan
sæ lge på auktion.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A dvokaternes ansøgning af 6. m arts 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 25.

Ansøgning fra Fjordquilterne om økonomisk støtte.

Journal nr.:

24.01.04

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Fjordquilterne ansøger om underskudsgaranti til afholdelse a f en
foredragsaften i Elvæ rket den 4. april 2000, med em net A m isfolket
v/
. Der ansøges om kr. 1.900.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangem enter. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 8. februar 2000 kr. 131.050. Til rest kr. 190.789.

^Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Fjordquilternes ansøgning af 23. februar 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 26.

Ansøgning fra St. Rørbæk Teaterklub om økonomisk støtte.

Journal nr.:

20.01.06

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

St. R ørbæ k Teaterklub, der er en nystartet klub, ansøger om tilskud til
indkøb af diverse teaterudstyr. Klubben vil fortrinsvis have til huse i
Rytterskolen og forventer at kunne lave café teater.
Der ansøges om tilskud med kr. 31.000.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangem enter. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 8. februar 2000 kr. 131.050. Til rest kr. 190.789.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

ringen.
Teaterklubbens ansøgning af 28. februar 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 27.

Ansøgning fra Frederikssund Visefestival om økonomisk støtte.

Journal nr.:

2015 G01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund V isefestival ansøger i lighed med tidligere år om
underskudsgaranti til årets visefestival.
D er ansøges om en underskudsgaranti på kr. 20.000.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangem enter. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 8. februar 2000 kr. 131.050. Til rest kr. 190.789.
Frederikssund V isefestival fik i 1999 bevilget en underskudsgaranti på
kr. 20.000, som im idlertid ikke kom til udbetaling.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Frederikssund V isefestival’s ansøgning a f 1. m arts 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
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Sag nr. 28.

Formandens initialer-^

Efterretningssager:
A.
Statens M usik Råd har den 1. m arts 2000 godkendt vedtæ gterne for
Frederikssund- og Jæ gerspris Kom m unale Musikskole.
B.
Frederikssund Teaterforening takker for gave i forbindelse med
foreningens 25 års jubilæ um .

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. marts 2000.
f t + 5» T/Cfe

Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
14. marts 2000

Sag nr. 29.

Eventuelt.
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