Side 1 af 5

Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i folkeoplysningsudvalget den 25. marts
2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Jens Timm Jensen

Fraværende

Ebbe Nielsen

Fraværende

Mikkel Østergaard

Afbud

Søren Højlyng
Jan Bay Jørgensen
Peter Rasmussen

Afbud

Birthe Boye Nielsen
Verner Jønsson
Fra administrationen: Conni Haugbølle
Marianne Larsen

Mødedato:

25. marts 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 19.30

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Opfølgning på foreningskurset
Afholdelse af Banket 2004
Orientering fra kulturfonden
Ansøgning til kulturfonden - Koncert med Aksel Skioldan
Meddelelser
Eventuelt
Endelig godkendelse af forening - Hornsherred Alternative forening

1.
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Forbrug på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse overforbrug på udvalgets konti pr. 17. marts 2004 fremsendes til orientering.
Der vil i alt blive overført kr. 54.672,- fra år 2003 på folkeoplysningsudvalgets område. Heraf
vil kr. 33.772,- dog først blive overført ved den næste budgetrevision, idet restbeløbet fra
lokaletilskud ikke i første omgang var ført med over.
Opgørelsen vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 25. marts 2004 opgørelsen til efterretning. Det
overførte beløb sættes ind på kontoen for folkeoplysningsudvalgets aktiviteter.

2.
Opfølgning på foreningskurset
J.nr. BK 00.01 A28
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Fast punkt på dagsordenen med en orientering om igangværende emner indenfor:
a. Samarbejde
b. Information
c. Uddannelse
a.
Forvaltningen vil på mødet fremkomme med forslag til afvikling af foreningsmødet, som er
planlagt afholdt i april 2004.
b.
De fleste skemaer til brug for udarbejdelse af foreningsfolderen er indkommet. Det
undersøges i øjeblikket, hvor folderen med fordel kan trykkes.
Styregruppen under den kultur- og fritidspolitiske handlingsplan drøftede blandt andet på
deres sidste møde hvilke muligheder foreningerne har for at synliggøre sig. Der blev peget
på, at det måske kunne være en mulighed at bruge skolerne, når disse udsendte skolernes
nyhedsbreve.
c.
Der blev den 19. februar afholdt møde for foreningernes kasserer, hvor 8 foreninger var
repræsenteret. Mødet forløb godt.
Der vil på mødet blive orienteret om stade for afvikling af foreningskurserne.
Folkeoplysningsudvalget drøftede på møde den 25. marts 2004 følgende:
a.
Forslag til mulige emner til foreningslederarrangementet blev omdelt og gennemgået.
Udvalget besluttede at flytte det tidligere planlagte møde i april frem til oktober-november
måned begrundet med, at nogle foreninger i øjeblikket bruger mange ressourcer på at få
etableret et tæt samarbejde foreningerne imellem.
b.
Forskellige muligheder er undersøgt, og der lægges op til, at folderen trykkes hos Skibby
bogtrykkeri.
c.
Der arbejdes videre med afholdelse af 2 kurser i foråret april - maj, og resten af kurserne vil
blive afholdt i efteråret.
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3.
Afholdelse af Banket 2004
J.nr. BK 00.05 07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning og afvikling af Banket 2004.
Folkeoplysningsudvalget har tidligere taget beslutning om, at banketten skal afholdes den
sidste lørdag i oktober, som i år er den 30. oktober, i tidsrummet kl. 19 - 21 i Skibby Kino.
Udgiften til Banket 2003 beløb sig til omkring kr. 23.000,-.
Folkeoplysningsudvalget nedsatte på møde den 25. marts 2004 en arbejdsgruppe
bestående af Jan Bay Jørgensen og Birthe Boye. Forvaltningen sørger for at bestille Kino til
den 30. oktober.
4.
Orientering fra kulturfonden
J.nr. BK 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Oversigt over fordeling af kulturfonden's midler, samt orientering om afholdelse af det første
møde vedrørende kulturugerne 2004.
Byrådet har godkendt, at Kulturfondens restbeløb fra år 2003 på kr. 21.932,- overføres til år
2004, og der blev samtidig godkendt rammeoverførsel fremover.
"Hasteudvalget" har bevilget følgende fra kulturfonden:
a.
Skibby bibliotek har fået forhåndstilsagn til at lave kontrakt med teateret "Undergrunden" om
en H. C. Andersen forestilling i foråret 2005.
b.
Skibby bibliotek har fået bevilget kr. 2.200,- + transport i tilskud til et arrangement med
zoologisk have, som kommer og fortæller om dyr, viser skind, kranier og levende dyr.
Arrangementet afholdes i forbindelse med kulturugerne.
Oversigt over kulturfondens midler, referat fra møde om kulturugerne samt ansøgning om
tilskud til ZOO arrangement vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 25. marts 2004 orienteringen til efterretning.

5.
Ansøgning til kulturfonden - Koncert med Aksel Skioldan
J. nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby musikskole fremsender ansøgning om en underskudsgaranti på kr. 4.000,- i
forbindelse med afholdelse af koncert med pianist Aksel Skjoldan tirsdag den 19. oktober på
fritidscentret.
Koncerten afholdes som et arrangement i kulturugerne.
Ansøgningen vedlægges
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Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 25. marts 2004 en underskudsgaranti på
kr. 4.000,-.

6.
Meddelelser
a.
Hallernes Brugerråd fremsender referat fra møde den 10. marts 2004.
Kopi vedlagt.
b.
Skibby Trop og Flok fremsender referat, regnskab samt beretning fra foreningens
generalforsamling.
Kopi vedlagt.
c.
Svømmeklubben "Hellas Junior" fremsender regnskab og beretning fra foreningens
generalforsamling.
d.
På baggrund af ændring af folkeoplysningsloven, hvor det blev gjort frivilligt for kommuner,
om de vil have et folkeoplysningsudvalg, godkendte byrådet på møde den 25. februar, at
folkeoplysningsudvalget i Skibby kommune skal fortsætte.
e.
Skibby aftenskole har gjort opmærksom på problemer vedrørende installerede programmer
på Marbækskolens IT-udstyr.
(orienteringen vedlægges)
f.
Skibby idrætsklub fremsender beretning fra klubbens generalforsamling.
Kopi vedlagt.
g.
Lokale- og anlægsfonden fremsender elektronisk nyhedsbrev.
(Kopi blev omdelt på mødet)
h.
Foreningen Hornstock Musikfestival har søgt teknisk forvaltning om tilladelse til at benytte
"skoleskoven" til afholdelse af musikfestivalen den 27. - 29. august 2004.
(Ansøgningen blev omdelt på mødet)
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 25. marts 2004 meddelelserne til orientering.

7.
Eventuelt
a.
Søren Højlyng orienterede om hvor langt arbejdet omkring samarbejdet i foreningerne er
kommet.
b.
Der starter ny skoleleder i Skibby aftenskole, fælles med aftenskolen i Bramsnæs.
c.
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Forvaltningen orienterede fra samrådskonferencen den 18. og 19. marts i Tilvilde.
TILLÆGSDAGSORDEN
8.
Endelig godkendelse af forening - Hornsherred Alternative forening
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Hornsherred Alternative forening fik i marts 2003 en foreløbig godkendelse, idet
folkeoplysningsudvalget ikke kunne godkende et afsnit i foreningens vedtægter. En endelige
godkendelse var betinget af, at afsnittet blev slettet.
Foreningen fremsender nu de tilrettede vedtægter hvoraf det fremgår, at det pågældende
afsnit er slettet.
Forvaltningen indstiller, at foreningens vedtægter godkendes.
Kopi af vedtægter og referat fra foreningens generalforsamling vedlægges
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 25. marts 2004 foreningens reviderede
vedtægter.

