Side 1 af 7

Folkeoplysningsudvalget 24. maj 2006

F RE DERI KS S UND KOMMUNE

U D S K R IF T
Folkeoplysningsudvalget
24. maj 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 S te fa n G. R a sm u sse n , H a n s R iis og Je n s
Jø rg e n A n d e rs e n . A lic e L in n in g ikke m ødt.

Mødet slut:

18.05

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 6.
Regnskab 2005, aftenskolerne.
Sag nr. 7.
Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2005.

Side 2 af 7

Folkeoplysningsudvalget 24. maj 2006

Sag nr. 8.
Græse Sigerslevvester Badminton Club, godkendelse af forening.
Sag nr. 9.
Den Danske Science Fiktion Live Rollespils Forening, godkendelse af forening.
Sag nr. 10.
Frederikssund Skakklub ansøger om tilskud.
Sag nr. 11.
Christina Blauenfeldt, Line Carlsen og Tania Olsen ansøgerom tilskud.
Sag nr. 12.
Eventuelt.

Sag nr. 6.

Regnskab 2005, aftenskolerne.

Journal nr.:

18.15.01 S55/OM

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven - Tilskudsregler for aftenskolerne.

Sagsfremstilling:

I henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser og Frederikssund
kommunes tilskudsregler for aftenskolerne, skal tilskudsmodtagerne
aflægge regnskab for modtagne tilskud i 2005, senest pr. 1. april
2006.
Den enkelte aftenskoles tilskud er ydet som et acontobeløb.
Såfremt aftenskolen ikke fuldt ud har kunnet udnytte det udmeldte
acontobeløb, skal det overskydende beløb tilbagebetales.
Aftenskolen kan ved et større aktivitetsniveau end den udmeldte
acontoramme betinger, imidlertid ikke gøre krav på yderligere
tilskud, idet rammebevillingsprincippet ikke må brydes.
Nedenstående opgørelse viser de enkelte aftenskolers resultat for
virksomheden i 2005.
1. kolonne angiver det samlede tilskud for aftenskolen.
2. kolonne angiver med ”+” aftenskolens tilbagebetalingspligt,
mens
angiver, at aftenskolen principielt kunne have været
tilført yderligere midler.
3. kolonne angiver tilbagebetalingspligten for 10%-puljen, hvor
”+” angiver et uforbrugt beløb og
at aftenskolen fuldt ud har
udnyttet den udmeldte ramme.
4. kolonne viser det samlede tilbagebetalingspligtige beløb.
LOF
DFO
FOF
Reumatikerf.
AOF
Bella Corpus
HHU
NETOP

314.270
241.650
200.000
55.680
25.000
11.430
6.540
41.270

-849
-55.838
+6.649
+0
-5.325
-1.313
+1.146
+5.892

+6.206
+24.165
-176
+5.568
+2.500
+ 1.143
+654
+ 127

+6.206
+24.165
+6.649
+5.568
+2.500
+1.143
+1.800
+6.019
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|895.840

1+13.687

| +40.363

| +54.050

Det samlede tilbagebetalingsbeløb udgør kr. 54.050.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det tilbagebetalingspligtige beløb på i alt
kr. 54.050 overføres til konto for drift og vedligeholdelse af
bygninger/anlæg og andre fritidsfaciliteter under kultur- og
fritidsudvalgets område jfr. kommunens regler for
overførselsadgang.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 24. maj 2006, sag nr. 6.
Forvaltningens indstilling godkendes.

Ingen.

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 6. juni 2006, sag nr.

Sag nr. 7.

Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2005.

Journal nr.:

18.15.00 K07/OM

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven - folkeoplysningsudvalgets
forretningsorden.

Sagsfremstilling:

Ifølge bestemmelserne i Frederikssund kommunes
forretningsorden for folkeoplysningsudvalget, skal udvalget hvert
år inden udgangen af juni måned aflægge årsberetning for dets
virksomhed over for byrådet.
Beretningen indeholder en beskrivelse af de økonomiske
rammers anvendelse i 2005 inden for aftenskole- og
foreningsvirksomheden i Frederikssund kommune.
Det fremgår endvidere af årsberetningen, hvilke foreninger der i
perioden har opnået godkendelse som støtteberettiget
virksomhed.
Efter byrådets behandling af sagen, vil beretningen være offentlig
tilgængelig i rådhusets information, på biblioteket og på
kommunens hjemmeside.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Folkeoplysningsudvalgets beretning af 15. maj 2006.
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Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender beretningen for
2005.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 2006, sag nr. 7.
Forvaltningens indstilling godkendes. Beretningen oversendes til
kultur- og fritidsudvalget.

Sag nr. 8.

Græse Sigerslevvester Badminton Club, godkendelse af
forening.

Journal nr.:

18.15.05 P24/OM

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling:

Foreningen Græse Sigerslevvester Badminton Club (GSBC)
v/formand Steen Møller ansøger om godkendelse som
støtteberettiget forening i henhold til folkeoplysningslovens kapitel
5. Foreningernes vedtægter rummer principielt det af
Frederikssundordningen krævede indhold for støtteberettiget
virksomhed.
For så vidt angår foreningens § 11 om opløsning af foreningen,
skal foreningen ændre ordlyden og præcisere, at reglerne for
vedtægtsændringer omfatter alle paragraffer i vedtægterne og
ikke kun formålsparagraffen.
Foreningen har tilkendegivet, at den er sindet at foretage de
krævede ændringer.

Bevilling:

Frederikssundordningens rammebeløb.

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Foreningens vedtægter af 19. april 2006. Oplysning om
foreningens sammensætning vil foreligge på mødet.
Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender foreningen som
støtteberettiget i henhold til Frederikssundordningens
bestemmelser.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 2006, sag nr. 8.
Forvaltningens indstilling godkendes.

Sag nr. 9.

Den Danske Science Fiktion Live Rollespils Forening,
godkendelse af forening.
18.15.05 P24/OM

Journal nr.:
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Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling:

Den Danske Science Fiktion Live Rollespils Forening v/formand
Jesper Mortensen ansøger om godkendelse som støtteberettiget
forening i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5. Foreningens
vedtægter rummer principielt det af folkeoplysningsloven og
Frederikssundordningen krævede indhold for støtteberettiget
virksomhed.
For så vidt angår foreningens vedtægter § 1 (hjemstedskriteriet)
og § 11 (opløsning) har foreningen tilkendegivet, at den er sindet
dels at leve op til kravet om lokal forankring, dels at ændre
opløsningsparagraffen således, at intet materiel eller midler
overgår til enkeltpersoner i tilfælde af foreningens opløsning.

Bevilling:

Frederikssundordningens rammebeløb.

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Oplysninger om foreningen af 15. maj 2006.
Vedtægter og bestyrelsessammensætning af maj 2006.
Forvaltningen indstiller, at foreningen - under forudsætning af at
hjemstedskriteriet opfyldes - godkendes som lokale- og
tilskudsberettiget forening i henhold til Frederikssundordningens
bestemmelser.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 24. maj 2006, sag nr. 9.
Foreningen kan ikke godkendes, idet hjemstedskriteriet ikke er
opfyldt.

Sag nr. 10.

Frederikssund Skakklub ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Skakklub ansøger om tilskud til indkøb af nye
elektroniske skakure samt demonstrationsbræt.
Der ansøges om tilskud til indkøb af
10 skakure
kr. 5.950
1 demonstrationsbræt
kr. 895

I alt

Bevilling:

kr. 6.845

Skakklubben fik i 2004 bevilget et tilskud på kr. 2.520 til indkøb af
nye skakbrikker- og brædder.
Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
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Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:
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Forbrug pr. 22. februar 2006 kr. 5.500. Til rest kr. 131.784
Ingen.
Frederikssund Skakklubs ansøgning af 28. marts 2006, bilagt
årsrapport for perioden 1. juli 2004 - 30. juni 2005.
Forvaltningen indstiller at der bevilges 50% af udgiften max.
3.422.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 24. maj 2006, sag nr. 10.
Forvaltningens indstilling godkendes.

Sag nr. 11.
Journal nr.:

Christina Blauenfeldt, Line Carlsen og Tania Olsen ansøger
om tilskud.
18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Christina Blauenfeldt, Line Carlsen og Tania Olsen, der alle er en
del af Unicykel Landsholdet, ansøgerom tilskud i forbindelse med
deltagelse i VM (UNICON) for ethjulede cyklister i Schweiz, juli
2006.
Der ansøges om et tilskud på kr. 9.150.
Tania Olsen og Christina Blauenfeldt fik i 2004 bevilget et tilskud
hver på kr. 6.500 til VM for cykelartister i Tokyo.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 22. februar 2006 kr. 5.500. Til rest kr. 131.784.
Ingen.
Den fremsendte ansøgning af 5. maj 2006.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 24. maj 2006, sag nr. 11.
Der er efter dagsordenens udarbejdelse, indkommet ansøgning
fra Frederikssund Unicykel Klub, hvor der er anført et ekstra
medlem - Julie Lade - således, at der ansøges om tilskud til 4
personer.
Udvalget besluttede at bevilge tilskud med kr. 1.100 pr. person, i
alt kr. 4.400.
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Eventuelt.
Intet.

Udvalgets møde i juni 2006 aflyses.

sian.
Finn Vester

sian
Grethe Olsen

afbud
Stefan G. Rasmussen

sian.
Henning Romme

sian.
Ingelise Ishøi

sian.
Tommy Fritzen

sian.
Henning Juellund

sian.
Søren Holmgaard

ikke mødt
Alice Linning

Kenneth Jensen

sian.
Astrid Schøbel

sian.
Judith Sørensen

afbud
Hans Riis

afbud
Jens Jørgen Andersen

sian.
Ole Munch

sian.

