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F RE DERI KS S UND KOMMUNE

U D S K R IF T
Folkeoplysningsudvalget
22. november 2006 kl. 17.00
i mødelokale 9

Mødedeltagere:

Finn Vester, G re th e O lsen, S te fa n G. R a sm u sse n ,
H e n n in g R o m m e , T o m m y F ritzen, H e n n in g Ju e llu n d ,
S ø re n H o lm g a a rd , A lic e Linning, K e n n e th Je n se n , A s trid
S ch ø b e l, In g e lise Ishøi, Ju d ith S ø re n se n , H a n s Riis, Je n s
Jø rg e n A n d e rs e n .

Fraværende:

A fb u d fra H e n n in g Ju e llu n d .

Mødet slut:

17.30

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 23.
IF 1864 Skytteafdelingen ansøger om tilskud.
Sag nr. 24.
Frederikssund Oaks ansøger om tilskud.
Sag nr. 25.
Græse- Sigerslevvester Gymnastikforening ansøger om tilskud.
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Sag nr. 26.
KFUM Spejderne ansøger om tilskud.
Sag nr. 27.
Eventuelt.

Sag nr. 23.

IF 1864 Skytteafdelingen ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

IF 1864 Skytteafdelingen ansøger om tilskud til anskaffelse af 2
nye kortdistancerifler.
Der ansøges om et tilskud på kr. 23.600.
Der ansøges endvidere om tilskud til en foretaget støjmåling.
For at få en miljøgodkendelse er Skytteafdelingen af teknisk
forvaltning blevet pålagt at få foretaget en måling af
støjforholdene på 50 m banen ved Strandvangen.
Målingen har kostet foreningen kr. 17.165, som er det beløb, der
ansøges om tilskud til.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 23. august 2006 kr. 18.322. Til rest kr. 118.962.
Ingen.
IF 1864 Skytteafdelingens ansøgning af 7. september 2006.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 27. september 2006, sag nr.
18.
Udsættes, da udvalget ikke er beslutningsdygtigt.
Folkeoplysningsudvalget, den 22. november 2006, sag nr. 23.
Bevilget kr. 11.800 til indkøb af 1 riffel.

Sag nr. 24.

Frederikssund Oaks ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.
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Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Oaks ansøger om tilskud til at flytte klubbens
aktiviteter fra Falkenborgskolen til Åbjergskolen.
Klubben har gennem en årrække trænet på Falkenborgskolen,
men føler ikke længere den fornødne imødekommenhed fra
personalets side, og ønsker derfor at samle alle aktiviteter på
Åbjergskolen, hvor klubbens kampbane er, og hvor
ungdomsafdelingen har indendørs træningstid om vinteren.
En flytning af aktiviteterne kræver et sted til opbevaring af
klubbens spilleudstyr og øvrige materiel. Klubben foreslår derfor,
at der opstilles 2 stk. 20 fods lagercontainere med indlagt lys, på
området i umiddelbar nærhed af kampbanen på Åbjergskolens
område.
Ifølge indhentet tilbud er prisen på 2 containere, kr. 43.750 incl.
moms.
Der er ikke indlagt lys i containerne, dette arbejde vurderes til kr.
5.000.
Der ansøges om et tilskud på i alt kr. 50.000.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 23. august 2006 kr. 18.322. Til rest kr. 118.962.
Ingen.
Frederikssund Oaks ansøgning af 15. september 2006.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 27. september 2006, sag nr.
19.
Udsættes da udvalget ikke er beslutningsdygtigt.
Folkeoplysningsudvalget, den 22. november 2006, sag nr. 24.
Bevilget kr. 50.000.

Sag nr. 25.

Græse- Sigerslevvester Gymnastikforening ansøger om
tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Græse- Sigerslevvester Gymnastikforening ansøger om tilskud til
en trænings- og ’’rystesammen” tur til Gymnastikhøjskolen i
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Ollerup for to hold fra gymnastikforeningens børn- og ungehold i
spring/rytmegymnastik.
Der ansøqes om et tilskud på kr. 5.900.
Gymnastikforeningen fik i 2004 bevilget et tilskud på kr. 7.200 til
en trænings- og opvisningstur i Italien.
Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 23. august 2006 kr. 18.322. Til rest kr. 118.962.
Ingen.
Græse- Sigerslevvester Gymnastikforenings ansøgning af 21.
september 2006.
Udvalget anmodes om stillingtagen.
Folkeoplysningsudvalget, den 27. september 2006, sag nr.
20.
Udsættes da udvalget ikke er beslutningsdygtigt.
Folkeoplysningsudvalget, den 22. november 2006, sag nr. 25.
Bevilget kr. 5.900.

Sag nr. 26.

KFUM Spejderne ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

KFUM Spejderne ansøger om tilskud til gennemførelse af
renovering af gruppens køkken i spejderhytten på Klintevej.
Det nuværende køkken er fra 1966, hvor hytten blev bygget, og
efter 40 års slid er en renovering nødvendig.
Der er indhentet tilbud på renoveringen hos Bredahl Kristensen
Aps. Tilbuddet lyder på kr. 157.500 incl. moms.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 23. august 2006 kr. 18.322. Til rest kr. 118.962.
Ingen.
KFUM Spejdernes ansøgning af 10. november 2006.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 22. november 2006, sag nr. 26.
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Bevilget kr. 50.000.

Sag nr. 27.

Eventuelt.
Ole Munch orienterede om sammensætningen af det nye
folkeoplysningsudvalg, og valget dertil.
Valget kan tidligst afholdes i januar 2007, idet
Sammenlægningsudvalget først den 30. november 2006 får
forelagt forslaget til sammensætningen af folkeoplysningsudvalget
til godkendelse.

sian.
Finn Vester

sian.
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