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Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen

Fremmødt

Jens Timm Jensen

Fremmødt

Ebbe Nielsen

Fraværende

Mikkel Østergaard

Afbud

Søren Højlyng

Fremmødt

Jan Bay Henriksen

Fremmødt

Peter Rasmussen

Fraværende

Birthe Boye Nielsen

Fremmødt

Verner Jønsson

Fremmødt

Fra administrationen: Conni Haugbølle
Marianne Larsen

Fremmødt
Fremmødt

Mødedato:

Torsdag den 18. november 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 20.00

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Opfølgning på foreningskurset
Ansøgning om ekstra tilskud til svømmeklubben Hellas Junior
Aktivitetstilskud til foreninger pr. november 2004
Ansøgninger om medlemstilskud og lokaletilskud i år 2005
Ansøgning til initiativpulje - Ny aktivitet i Skibby idrætsklub
Ansøgninger om tilskud til undervisning i 2005
Mødedatoer for 2005
Projekt om fysisk aktivitet for 3 - 6 årige i Frederiksborg amt
Banket 2004
Orientering fra kulturfonden
Meddelelser
Eventuelt

Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Side 2 af 6

1.
Forbrug på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse over forbrug på udvalgets konti pr. november 2004 fremsendes til orientering.
a.
Vedrørende kontoen for mellemkommunale betalinger blev der på sidste møde forespurgt til,
hvilke emner borgerne vælger, når de benytter andre kommuners aftenskoler. Forvaltningen
har gennemgået nogle af opgørelserne, og emnerne spænder vidt, men der er en del der går
til afspænding, yoga, patchwork, bevægelseslære og fødselsforberedelse.
b.
Klatreklubben har oplyst, at de ikke får anvendt de tidligere bevilgede tilskud på kr. 3.000,til indkøb af kajak.
(Opgørelse samt brev fra klatreklubben vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 18. november 2004 orienteringen til
efterretning.

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.
b.
c.

Samarbejde
Information
Uddannelse

Forvaltningen vil på mødet give en orientering under de enkelte punkter.
Folkeoplysningsudvalget fik på møde den 18. november 2004 følgende orientering:
a.
Skibby idrætsklub og Skibby Tennis- og Badmintonklub arbejder i øjeblikket på at finde
forskellige områder, hvor de kan starte et samarbejde.
b.
Forvaltningen har haft taget kontakt til bogtrykkeren omkring udarbejdelse og trykning af
foreningsfoldere. Bogtrykkeren har ikke mulighed for at indgå i udarbejdelsen, hvorfor der
arbejdes videre med en anden løsning.
c.
Følgende kurser er planlagt, og afvikles på Ældrecentret:
Idrætsskadekursus - afvikles onsdag den 19. januar,
Kassererkursus - afvikles lørdag den 22. januar,
Idrætspsykologi - afvikles tirsdag den 25. januar,
Lederrekruttering, flere gør mindre - afvikles tirsdag den 1. februar,
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3.
Ansøgning om ekstra tilskud til svømmeklubben Hellas Junior
J.nr. BK 18.15.05.40
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Hellas Junior fremsender ansøgning om ekstra tilskud på kr. 6.147,- til dækning af underskud
på efterårets svømmeundervisning.
Forvaltningen kan oplyse, at svømmeklubben har fået udbetalt hele deres tilskud på kr.
63.000,-, men at der i budgettet resterer kr. 3.360,- grundet tidligere prisfremskrivninger.
Ansøgning samt beretning vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 18. november 2004 et ekstra tilskud på
kr. 6.147,-.

4.
Aktivitetstilskud til foreninger pr. november 2004
J.nr. BK 00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Foreningerne har indsendt ansøgninger om aktivitetstilskud for 2004.
Alle ansøgninger der omhandler stævner / lejrture, uddannelse, træner- og instruktørløn,
særlige materialer og andre aktiviteter indgår i oversigten.
Indenfor aktiviteterne særlige materialer og andre aktiviteter skal Folkeoplysningsudvalget
tage stilling til, om de indkomne ansøgninger kan komme i betragtning.
Udvalget skal samtidig tage stilling til, om der i forbindelse med stævner / lejrture, både kan
udbetales et beløb pr. deltager pr. overnatning samt bevilges tilskud til lokalelejen.
Ansøgninger samt oversigt vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 18. november 2004 besluttet følgende
vedrørende de enkelte puljer:
Pulien for stævner/leirture
Alle ansøgninger bevilges et tilskud efter gældende regler, dog er ansøgningen fra Skibby
Tennis- og Badmintonklub reduceret, idet der er opført et stævne, som har været afviklet før
1. november 2003. Restbeløbet fra puljen overføres til puljen for løn.
Pulien for uddannelse
Alle ansøgninger bevilges et tilskud efter gældende regler, dog med undtagelse af
Hammerkrogens kajakklub og Skibby bridgeklub, som ikke tilbyder aktiviteter for børn og
unge. Herudover er klatreklubbens ansøgning reduceret, idet det kun er til afholdte udgifter
der bevilges tilskud. Restbeløbet fra puljen overføres til puljen for løn.
Puljen for løn
Alle ansøgninger bevilges et forholdsmæssigt tilskud efter gældende regler, dog må
fordelingen afvente ny dokumentation fra Kreds 57., idet det er for perioden 1. november
2003 frem til 31. oktober 2004 der kan søges om tilskud.
Puljen for særlige materialer
Alle ansøgninger blev gennemgået, og udvalget foretog en vurdering af, hvilke af de ansøgte
materialer, der kunne komme i betragtning. Ansøgninger fra Sønderby Petanpueklub,
Hammerkrogens kajakklub og Skibby bridgeklub gives afslag, idet de ikke tilbyder aktiviteter
for børn og unge under 25 år. Ansøgning fra Skuldelev sejlklub kan ikke efterkommes, idet
udvalget er usikker på sejlklubbens eksistens, idet de ikke har indsendt ansøgning om
medlemstilskud for år 2005.
Foreningerne vil få direkte besked om, hvilke materialer der er bevilget tilskud til, og
tilskuddet vil blive fordelt forholdsmæssigt indenfor det afsatte beløb i puljen.
Puljen for andre aktiviteter
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Alle ansøgninger blev gennemgået, og udvalget foretog en vurdering af, hvilke af de ansøgte
aktiviteter, der kunne komme i betragtning.
Foreningerne vil få direkte besked om, hvilke aktiviteter der ikke er bevilget tilskud til.
Restbeløbet fra puljen overføres til puljen for løn.
5.
Ansøgninger om medlemstilskud og lokaletilskud i år 2005
J.nr. BK 00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Foreningerne har indsendt ansøgninger om tilskud til medlemmer under 25 år samt
lokaletilskud.
(Oversigt vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 18. november 2005 fordelingen.
Udvalget besluttede samtidig, at ansøgning fra sportsklubben "Kilden" indgår i fordelingen,
selvom ansøgningen først er indkommet den 18. november 2004.

6.
Ansøgning til initiativpulie - Nv aktivitet i Skibby idrætsklub
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby idrætsklub fremsender ansøgning om tilskud til indkøb af bolde, rekvisitter og diverse
legeredskaber, i forbindelse med oprettelse af afdelingen "Familie idræt".
Udgiften til indkøbene er anslået til kr. 20. - 25.000,-, hvortil der søges om tilskud til en del
af udgiften.
Aktiviteten er startet op, og der er i øjeblikket i alt 42 medlemmer, heraf 22 under 25 år.
Forvaltningen kan oplyse, at der til tidligere nystartede aktiviteter, er givet tilskud på kr.
5.000, -.
Ansøgningen vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 18. november 2004 et tilskud på kr.
5.000, - fra initiativpuljen.

7.
Ansøgninger om tilskud til undervisning i 2005
J.nr. BK 18.15
Aftenskolerne har indsendt ansøgning om tilskud til undervisning i år 2005.
Oversigt vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 18. november 2004 de indkomne
ansøgninger.
8.
Mødedatoer for 2005
Forvaltningen fremsender forslag til mødedatoer i år 2005 følgende torsdage kl. 17.30:
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27. januar
24. februar
31. marts
28. april
26. maj
30. juni
25. august
29. september
27. oktober
17. november
15. december
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 18. november 2004 de foreslåede
mødedatoer.

9.
Projekt om fvsisk aktivitet for 3 - 6 årige i Frederiksborg amt
J.nr. BK
Afgøres af folkeoplvsningsudvalget
Frederiksborg amt fremsender invitation til samarbejde i anledning af forebvggelsesrådets
godkendelse af projekt om fvsisk aktivitet for 3 - 6 årige i Frederiksborg amt.
Projektet lægger op til et partnerskab mellem amtets forebvggelsesenhed, kommunerne,
børn og deres familier, personale i børnehaverne, terapeuter, sundhedsplejersker og
instruktører i lokale idrætsforeninger.
Der lægges vægt på:
• At aktiviteter fra projektet efter afslutning i 2006 kan leve videre i kommunerne og at
det forankres i børnehaverne samt i idrætsforeningerne.
• At der udarbejdes klare succeskriterier, når der er nedsat stvregruppe og
projektgruppe.
• At de deltagende kommuner frigører de nødvendige ressourcer f.eks. til en lokal
projektkoordinator og til pædagogiske medarbejderes deltagelse i projektaktiviteter.
• At projektet er et udviklingsprojekt med mulighed for at justere projektbeskrivelsen.
Der skal senest den 5. december gives meddelelse om, hvorvidt kommunen er interesseret i
at deltage i projektet.
(Invitation og materiale vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 18. november 2004 ikke at indgå i
projektet, idet der ikke kan anvises finansiering samt arbejdskraft.
10.
Banket 2004
J.nr. BK 18.15
Forvaltningen fremsender regnskab for Banket 2004, der blev afholdt den 30. oktober i
Skibbv Kino.
Regnskabet viser en udgift på i alt kr. 12.484,75.
Der var 7 forskellige foreninger repræsenteret ved banketten, hvor også Skibbv Idrætsunion
og Lions Club havde deres overrækkelser.
Regnskabet vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 18. november 2004 orienteringen til
efterretningen. Der er efterfølgende indkommet regninger, og den totale udgift beløber sig til
kr. 21.984,74.
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11.
Orientering fra kulturfonden
J.nr. BK 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Orientering om kulturugerne, som nu kun har ganske få arrangementer tilbage.
(Opgørelse vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 18. november 2004 orienteringen til
efterretning.
12.
Meddelelser
a.
Skibby Trop og Flok er tilskrevet med henblik på at udpege en ny suppleant for Peter
Rasmussen.
b.
Invitation er tidligere udsendt til udvalgets medlemmer vedrørende en uformel snak med de
øvrige folkeoplysningsudvalg i den nye kommune.
Sidste tilmelding til mødet er den 19. november.
c.
Kreds 57. Ferslev-Skibby har indsendt skrivelse omkring fællesredskaber på Marbækskolen.
(kopi vedlagt)
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 18. november 2004 meddelelserne til
orientering.
Vedrørende punkt b, er der tilmeldinger fra Birthe Boye Nielsen, Jan Bay Henriksen, Verner
Jønsson og Jens Brogaard Jensen.
Vedrørende punkt c, udformer administrationen et brev til brugerne, så det blandt andet klart
fremgår, hvem der har ejerskabet.
13.
Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

