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Dagsorden til Folkeoplysningsudvalgets møde
den 31. august 2000 kl. 18.30 i byrådssalen.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen (formand)
Mikkel Østergaard (næstformand)
Bente Hansen
Ebbe Nielsen
Søren Højlyng
Sonni Nørløv
Carl Guldbjerg Jensen
Anni Skov
Jan Vogel (p.t. orlov)
Leder-, lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Aage Johannisson (aftenskolerne)
Jan Bay Jørgensen (foreningerne)

Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Jørn Lindhardt
Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:
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SKIBBY KOMMUNE
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i.
Referat fra sidste møde

Dag og år

SKIBBY KOMMUNE
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

2.
Meddelelser fra formanden
a.
Jan Vogel har søgt og fået orlov frem til årets
udgang år 2000.
DSI er tilskrevet omkring indstilling af supple
ant, men der er p.t. ikke kommet nogen tilba
gemelding.
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3.
Opgørelse over restbeløb på udvalgets konti
J.nr.BK 00.01

________________________________ _________

Til orientering for folkeoplysningsudvalget

--------------------- .-------------------------------

Opgørelse over forbrug pr. 24. august 2000 på
folkeoplysningsudvalgets område.
Opgørelsen vedlægges i kopi.
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4.
Klage fra Sønderby Petanque klub over folkeudvalgets afslag på ekstra tilskud
J.nr. BK 18.15.10
Afgøres af byrådet
Sønderby Petanque klub fremsender klage,
idet folkeoplysningsudvalget har givet afslag på
klubbens ansøgning om et ekstratilskud i for
bindelse med udvidelse af eksisterende petan
que baner.
Klubben søgte i første omgang om kr. 5.000,-,
som udvalget bevilgede. Det viste sig herefter,
at etableringen ikke kunne holdes indenfor de
kr. 5.000,-, hvorfor klubben fremsendte an
søgning på det resterende beløb kr. 2.483,-.
Folkeoplysningsudvalget besluttede ikke at be
vilge dette ekstratilskud, idet det oprindelige
tilskud var et engangstilskud, som klubben
måtte holde sine udgifter indenfor.
Indstillingsbilag vedlægges.
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5.
Banket 2000
J.nr. BK 00.05.07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Klubber og foreninger er tilskrevet den 12. juli
omkring indsendelse af indstillinger.
Der er imidlertid kun kommet 1 indstilling,
som er følgende:
Kreds 57.
Herdis Dam
(Indstillingen vedlægges)
Det bør overvejes, om arrangementet i år skal
aflyses i Skibby Kino, når der ikke er indkom
met flere indstillinger.
Overrækkelsen af de enkelte priser kunne i
stedet foregå i byrådssalen.
Kopi af referat fra arbejdsgruppens møde
vedlægges til orientering.
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6.

Fælleskommunalt kursus om folkeoplysnings
loven
J.nr.
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Frederikssund kommune har taget initiativ til
at tilrettelægge et kursus vedrørende den ny
ligt reviderede folkeoplysningslov.
Kurset tilbydes medlemmer af folkeoplys
ningsudvalget og administrative medarbejdere
i Ølstykke, Slangerup, Skibby, Jægerspris og
Frederikssund kommuner.
Kurset afholdes lørdag den 23. september kl. 9
- 15.30 på Vandrehjemmet i Jægerspris.
Kurset koster kr. 400,- pr. deltager.
(Materiale vedlægges)
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7.
Aflysning af møde
J.nr. BK
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalgets næste møde er
planlagt til torsdag den 28. september 2000.
Der afholdes denne dag EU-afstemning, hvor
for forvaltningen foreslår, at mødet aflyses.
Såfremt der indkommer sager af hastende ka
rakter, vil formanden tage en formandsbeslut
ning på disse, og udvalget vil efterfølgende bli
ve underrette.
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8.
Støtte til idræts- oa kulturfestival
J.nr. BK 18.00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Afdelingen for psykiatri og misbrug i Frede
riksborg amt fremsender ansøgning om støtte
til afholdelse af en idræts- og kultur festival for
sindslidende den 25. august 2000 i Frederiks
sund.
Der søges om kr. 5.000,-.
Der blev i 1998 bevilget kr. 3.000,-. Dette be
løb blev imidlertid ikke udbetalt, idet festivalen
gav overskud. Overskuddet blev brugt til festi
valen i 1999, hvorfor folkeoplysningsudvalget
ikke blev ansøgt om tilskud.
Det anbefales, at der bevilges max. kr. 3.000,-,
som vil blive udbetalt, såfremt festivalen giver
underskud.
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9.
Abonnement på arabisk avis
J.nr. BK 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Dansk Røde Kors, biblioteket og Integrations
medarbejderen fremsender ansøgning om til
skud på kr. 6.954,-.
Tilskuddet skal dække abonnement på en ara
bisk avis, der udkommer dagligt.
Der vil i første omgang tegnes abonnement for
1 år.
De enkelte steder har ikke mulighed for øko
nomisk at afholde udgiften, hvorfor ansøgnin
gen fremsendes til folkeoplysningsudvalget.
Ansøgningen vedlægges i kopi
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10.
Eventuelt

