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KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 5. .januar 1988 kl. 14.00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:

fraværende:
1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING
a) "Fritid og Samfund", nov./dee. 1987
(omdeles)
b) Byrådet har på sit møde den £5/11 1987
meddelt tidsbegrænset dispensation til
arealet i Uvelse, hvorpå
initiativgruppen til
fritidsfaci1 iteter i Uvelse påtænker
at etablere et "Multifunktionsområde",
indtil arealet, der er udlagt til
parkering og bebyggelse i lokalplan
nr. 14, skal anvendes til de i
lokalplanen anførte formål.
Initiativgruppen er blevet anmodet
om at indsende tidsplan med økonomiske
beregninger over etablering af
"Mult ifunkt ionsområdet"

./.

c) Teknisk forvaltning oplyser, at
man har accepteret et tilbud fra
malermester Gunnar Madsen Aps,
Bækkeve.j 15, Slangerup på forsegling
af asbestholdig vægbeklædning i
Slangerup bibliotek til en samlet pris
på kr. 43.000 excl.moms.
Endvidere har man accepteret et tilbud
fra WS-instal latør Poul Børgesen Aps,
Stationsvej 7, Slangerup på af- og
påmontering af rediatorer i
biblioteksbygningen til en samlet
pris på kr. 3.850 excl. moms.
Kopi af materiale omkring
asbest forsegl ing vedlægges.
d) Mødekalender for året 1988.
(omdeles)
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JJe) Danmarks Biblioteksforening fremsender
indbydelse til konferencen
"Bibliotekerne og ikke-brugerne",
som afholdes £6. - £7. februar 1308
i Horsens.
f) Fritid og Samfund indbyder til
weekendkursus 1£. - 14. februar 1900
i Middelfart omkring emnet
"Lokalsamfundet som kulturcenter".
g) Foreningen til Fremme af Motionsog Idrætstilbud fremsender oplysning
om mulighed for statsstøtte til
idræt-om-dagen projekterne i 1987/88.
./. Kopi vedlægges.
h ) Kult ur- og Kornmun ikat ionsrn in ist er iet
fremsender revideret bekendtgørelse
og cirkulære af £3/10 1987 om
hybridnettet.
(omdeles)

£.
RENOVERING - UVELSE SKOLE
Arkitekt Anders Alsløv er indbudt for at
orientere omkring renovering af Uvelse
skole.
a) Frigivelse af det af byrådet på møde
den £5/£-1987 forhøjede rådighedsbeløb
på kr. 64.000.
b) Overskridelse på nuværende
anlægsbevilling (incl. de kr.64.000)
er på kr. 100.000.
c) Ønsker om nyanskaffelser på ca.
kr. 30.000.
d) Frigivelse af anlægsbevilling i 1900
på kr. £3£.000 til igangsætning af
II. etape på Uvelse skole.
(8£.07:17.00 G 01)
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UVELSE SKOLE - ASBESTHOLDIGE
BYGNINGSMATERIALER
Teknisk forvaltning oplyser, at ved
besigtigelse af Uvelse skole sammen med
teknologisk institut har man vurderet, at
væggen i pavillon (nordfløj) er beklædt
indvendigt med asbesttoluxplader.
Teknologisk institut henstiller til
skolens brugere, om ikke at bore huller
og lignende i væggen. Væggene bør
beklædes med glasfibervæv og males. Dette
vil styrke vægbeklædningen med slagmærker
rn.v.
<82.19:17.00 G 01.

4.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING VEDR.
INSTALLATION AF VENTILATION I FORBINDELSE
MED INDEKLIMAFORBEDRING PÅ BIBLIOTEKET
Anlægsbevilling af 25/3-86
anlægsbevilling af 17/12-86
Anlægsbevilling ialt

130.000,00
13.420,00
143.430,00

Anlægsbevillinger renset for moms og
afgifter:
Anlægsbevilling af 25/3-86
anlægsbevilling af 17/12-86
Anlægsbevilling ialt

106.557,00
11.000,00
117.557,00

Udgifter excl. moms:
Phønix
1.016,39
Autoriseret El Aps 18.354,67
Bacho Vent i1at ion
74. 792,50
Rådg.ing.firma
2.529,51

96.693,07

Mindreforbrug

20.863, 93

(82.00:21.00 G 01)
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ANLÆGSREGNSKAB FOR SALG AF
PAVILLONER
af
af
af
af
af

£ pavilloner
i pavillon
1 pavillon
1 pavillon
inventer, fysik

Indtægter
Udgifter i
forbindelse med
afmonter iny
Annoncering
Indtægter ialt

£ 19 . 6 0 0 ,0 0

91.500,00
95. 160,00
91. 500,00
6.000,00
503.760,00

1.373,00
£.934,08

4.307,08
499.45£,9£

(8£. 04 G 01)

6.
SLANGERUP BIOGRAF
Byrådet besluttede på sit møde den
£6/8-87, at Slangerup Biograf med de
lokaler, der indgår i det nuværende
lejemål, stilles vederlagsfrit til
rådighed for initiativgruppen fra
1/1-88 - 31/l£-89. Det forudsættes, at
kommunen ikke yder tilskud til
initiativgruppens drift eller
vedligeholdelse af biografen, at
initiativgruppen inden 4/1-88
dokumenterer bindende tilsagn om
indskudskapital på kr. 160.000 og
sandsynliggør tilsagn om indskudskapital
på kr. 100.000 i henhold til
1ikviditetsoversigten.

/yyHs

Materiale fra init iativgruppen vil
foreligge på mødet.
<8£.00:18.09 G 01)
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7.
RENOVERING OG UDBYGNING AF TENNISBANER

A

fa t fd t o s t é &

* éøl

På mode deri 3/11-87 behandlede kulturelt
udvalg en opfordring fra Slangerup
tennisklub om ikke at udskyde udbygningen
af tennisbanerne.
Udvalget besluttede forinden endelig
stillingtagen at undersøge, om
Byvangskolen og Egelundskolen benytter
arealet ved tennisbanerne.
. /.

Kopi af skrivelse fra Byvangskolen,
Egelundskolen og Slangerup tennisklub
vedlægges.
(04.04 G 01)

8.
NEDSÆTTELSE AF EN ARBEJDSGRUPPE OMKRING
PASNINGS- OG FRITIDSORDNINGER.

./.

På baggrund af udtalelser fra skoleledere
og fritidsh.jemsledere foreslås det, at
der nedsættes en administrativ
arbejdsgruppe med følgende medlemmer:
1 frit idshjemleder
1 skoleleder
1 pædagog
1 1ærer
1 skolepsykolog
1 pædagogisk konsulent
social inspektøren
skoledirektøren.
Kopi af forslag til kommissorium for
arbejdsgruppen vedlægges.
<17.05 G 01)
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EVT. OPRETTELSE 0F JUNIORKLUB
I UNGDOMSSKOLENS REGIE.
Kulturelt udvalg besluttede på mødet i
november 1987 at sende en skrivelse fra
forældrenævnet ved daginstitutionerne
omkring oprettelse af en juniorklub til
udtalelse i socialudvalget.
Socialudvalget har på sit møde den
30/11"87 anbefalet, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, der får til opgave at
belyse frit idskiubproblematikken generelt
med henblik på etablering af en
fritidsklub for aldersgruppen 9 til 14
åri ge.
./.

Kopi af skrivelsen fra socialudvalget
vedlægges.
(18.02.03 G 01
10.
PR0JEKTS0MVIRKE, KØRSELSGODTGØRELSE TIL
TILFORORDNET.
Onsøgning fra
om
kørselsgodtgørelse som tilforordnet i
Projekt samv irke.
Forvaltningen kan oplyse, at kørselspenge
ikke tidligere er udbetalt, men at
Projektsamvirket anbefaler, at der
udbetales kørselsgodt gøreIse.
Skolekommissionen, 23/11-87:
Onbefales.
Der søges om tillægsbevilling på
kr. 8. 000, -.
(00.01 0 03)

11

.

ONSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
Forvaltningen søger om ti 1lænsbevi11inu
oå kr. 33.000 til
deltagelse i kurset
"Grundkursus for nyudnævnte skoleledere".
(00.01 0 03)
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EVT. OPRETTELSE OF LOKAL TV-NÆVN.
Kulturelt udvalgs formand orienterer.
(00.01 ft 23)

13.
UDSENDELSE ftF SPØRGESKEMA.
Hal inspektor Bo Holtemann, Slangerup
svommebad fremsender udkast til
spørgeskema blandt kommunens skolebørn
omkring besøgstallet i Slangerup
svørnrnebad.
Kulturelt udvalg bedes godkende skemaet.
(04.07 P 05)

14.
OPSÆTNING AF SOLARIE.
Slangerup sveømmebad søger om tilladelse
til at opsætte solarie.
Solariet skal opsættes på del basi s,
d.v.s. at svømrnebadets indtjening vil
blive 50'/* af betalingen.
Udgiften til driften af solariet skal
betales af badet, og vil beløbe sig til
ca. kr. 1,- til el pr. gæst/solbad.
Prisen på et solbad, skal ud fra en
forhandling mellem badet og leverandøren
fastsættes således, at det ikke bliver en
priskonkurrent til øvrige solcentre i
byen.
Badet ønsker solariet opsat for at øge
servicen for badets gæster.
(83.01.04:04.07 G 01)
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FRITAGELSE FOR DELTAGERBETALING FOR
EFTERLØNSMODTAGERE TIL DELTAGELSE I
FRITIDSUNDERVISNING.
Socialudvalget har bevilget såvel
folkepensionister som fort idspensionister
fritagelse for deltagerbetaling indtil S
hold for deltagelse i
fritidsundervisning.
Kulturelt udvalg har bevilget det samme
til arbejdsledige.
Tilbage står gruppen efterlønsmodtagere,
som ikke indgår i socialt regie. Da en
del af denne gruppes løn udbetales fra
arbejdsløshedskassen, indst i 1ler
forvaltningen, at denne gruppe indgår på
lige fod med gruppen arbejdsledige.
Forvaltningen gør opmærksom på, at man
har godtgjort deltagerbetaling for eet
hold til en efterlønsmodtager.
Udgiften vil kunne holdes inden for
kontoen for arbejdslediges fritagelse for
del tagerbetaling.
Voksenundervisningsnævnet, 17/11-87:
Anbefales for 1987/88.
<18.03 0 49)
16.
OPSÆTNING AF BANDER PÅ IDRÆTSOMRÅDE.
Uvelse idrætsforening søger om opsætning
af reklameskilte, mål 80 x 30 cm på
fodboldbanen i Uvelse, ment som
afgrænsning af banen.
Banderne er flytbare, således at de ikke
forstyrrer græsslåning og andre
vedi igehoIdelsesakt iviteter.
Fritidsnævnet, £4/11-87:
Fritidsnævnet kan ikke anbefale, at der
opstilles reklameskilte på offentlig
inv^d.

anbefaler, at der
gives tilladelse til opstilling af
reklameski 1te.
<04.04 P £4)
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17.
TILSKUD TIL AMTSARKÆOLOGISK ARBEJDE

tC&U

Kulturelt udvalg behandlede på sit møde i
marts måned 1987 en ansøgning fra
Frederiksborg Amt om tilskud på kr. 9.000
til amtsarkæologisk arbejde.
Udvalget besluttede at bevilge kr. 1, pr. indbygger i kommunen.

Ml

'a /

Frederiksborg Amt ansøger nu om, at
kommunen bevilger det fulde beløb på
kr. 9. 000.
<00.01 0 49 t)
I
18.
TILSKUD TIL FORENINGER M.V.
KFIJK’s Sociale Arbejde søger om tilskud
til hjælpearbejde blandt prostituerede.
Forvaltningen kan oplyse, at på kontoen
for øvrige kulturelle formål er afsat
kr. 105.600 i 1988.
<00.01 0 49 t)
19.
EKSTRAORDINÆRT TILSKUD TIL
SUPPLERENDE KULTURELLE ARRANGEMENTER.

j d / /

- a f

Den 23/6 1987 bevilgede kulturelt udvalg
AUF i Slangerup tilskud til 4 supplerende
kulturelle arrangementer til et samlet
kommune og statstilskud på kr. 13.376,60.
A0F oplyser nu, at arrangementerne ikke
har været så godt besøgt som budgetteret
til, hvorfor man søger om dækning af
underskuddet på de sidste 3 arrangementer
ialt kr. 5.717,39.
Forvaltningen kan oplyse, at man ved
afregning af det første arrangement
administrativt dækkede et underskud på
kr. 2.921, da kontoen havde mulighed for
at bære et sådant beløb.
På kontoen for supplerende kulturelle
arrangementer resterer kr. 4.300,- i
1987.
(18.03 0 49)
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£ 0.
FORDELING AF SKOLERNES F(ELLES
INVENTARKONTO.

<?<

Forslag til fordeling af fælles
inventarkonto:
Byvangskolen
Lindegårdskolen
Uvelse skole
Egelundskolen
Tyveri og hærværk
Rådighedsbelob
./.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

31.000
37.000
19.000
56.500
54.000
44.700

Kopi af forslaget vedlægges.
(00.01 0 0£)
SI.
ANSØGNING OM LAN AF TEATERSALEN
Elevråd og forældregruppen ved
Egelundskolen soger orn tilladelse til at
benytte teatersalen fredag den £6.
februar 1988 i tidsrummet kl. 19.00 £4.00 til afholdelse af skolefest.
Skoleinspektoren anbefaler under
forudsætning af, at der er et
tilstrækkeligt antal voksne, der påtager
sig ansvaret for arrangementets
afvikling.
(8£. 00 rnp)

ØKONOMIRAPPORTERING

£3 .

EVENTUELT TILKOMNE SAGER

£4.
MEDDELELSER TIL PRESSEN

Modet slut kl.
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