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Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Sag nr. 62.

Formandens initialer:

Orientering
a.
Orientering om ønske fra brugerrådet ved Rytterskolen i Store Rørbæk
om nye linoleumsgulve.
Bilag vedlagt.
b.
Orientering om henvendelse til Frederikssund Svømmehal om proble
mer med klordampe i svømmehallen.
Bilag vedlagt.
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Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Formandens initialer*

Sag nr. 63.

Nyt bibliotek i FIOMA.

Journal nr.:

82.06.01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel har udarbejdet et oplæg til etapevis
etablering af nyt bibliotek i FIOMA-komplekset i Kirkegade.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Oplæg fra Mangor & Nagel vil blive udleveret på mødet.

Indstilling:

Udvalget opfordres til at drøfte oplægget.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 64.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000.

Journal nr.:

00.01.002

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2000 for kultur- og fritidsudvalget.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Forvaltningens budgetopfølgningsskema af 20. juli 2000.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler at kultur- og fritidsudvalget tager budgetop
følgningen til efterretning

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Sag nr. 65.

Formandens initialer:

Journal nr.:

Frederikssund Bibliotek - materialeforpligtelser vedrørende nye
medier.
3.18

Lovgrundlag:

Lov nr. 340 om biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000.

Sagsfremstilling:

Intentionen med "Lov om biblioteksvirksomhed” er at styrke folkebiblio
tekernes mulighed for bedre at kunne løse deres informations- og kul
turpolitiske opgaver i informations- og videnssamfundet. Det vil sige, at
folkebibliotekets materialeforpligtelse, udover bøger og andet trykt
materiale, udvides til også at omfatte de nye medier som Internet,
elektroniske informationsdatabaser samt musikbærende materialer
(f.eks. musik-CD) og digitale multimedier (f.eks. CD-rom).
Lovens §1 er formuleret således, at der tales om andet egnet materia
le. Det vil sige, at loven skuer frem i tiden hvor andre medietyper kan
komme til. Det egnede materiale skal derfor i princippet stilles til rådig
hed uafhængigt af, hvilke medie informationerne er lagret på.
Dette betyder øgede udgifter for bibliotekerne, hvorfor Folketinget har
afsat 190 mio. i årene 2000-2003 som øget bloktilskud på finansloven,
heraf kr. 20 mio. i 2000.
Frederikssund Kommunes andel af disse 20 mio. er ca. kr. 75.000,
som vil tilgå kommunen via bloktilskuddet i år. Frederikssund Bibliotek
anmoder derfor om, at disse penge bruges efter deres hensigt til køb af
bl.a. musikbærende materialer og ansøger hermed om en tillægsbevil
ling på kr. 75.000.
Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til sagen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Tillægsbevilling på kr. 75.000 der finansieres af kommunens forhøjede
bloktilskud for 2000.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for økonomiudvalget og byrå
det anbefaler, at Frederikssund Bibliotek får en tillægsbevilling på kr.
75.000 til køb af musikbærende materialer finansieret af kommunens
forhøjede bloktilskud for 2000.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 66.

Lokalplan nr. 77 for en bebyggelse i Græse Bakkeby Nord.

Journal nr.:

01.02-05P16/200.

Sag fra:

Plan- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag:

Planloven, kommuneplan 1997-2009, lokalplan 15,34 og 96.

Sagsfremstilling:

Plan- og Miljøudvalget behandlede i sit møde den 8. juni 2000 forslag
til lokalplan nr. 77 for en bebyggelse I Græse Bakkeby Nord. På bag
grund af udvalgets drøftelse udarbejdes revideret forslag til lokalplan,
som forelægges Plan- og Miljøudvalget i august 2000 efter forudgåen
de høring i Kultur- og fritidsudvalget vedrørende idræts- og
fritidsfaciliteter i lokalplanforslaget.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

ITngen.
A.
Forslag til lokalplan nr. 77 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg
nr. 10 for Græse Bakkeby Nord.
B.
Kortbilag 2, lokalplan nr. 77.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter lokalplanforslagets hen
sigtserklæring vedrørende idræts- og fritidsfaciliteter i området.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Udvalget for kultur og fritid
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Sag nr. 67.

Formandens initialer:

Journal nr.:

Frederikssund Lystbådehavn - ansøgning om forlængelse af
overenskomst.
13.06.03

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Den 28. marts 1969 indgik Frederikssund kommune og Frederikssund
Lystbådehavn en overenskomst om at stille matr. nr. 27 am Frederiks
sund købstads markjorder vederlagsfrit til rådighed for Frederikssund
Lystbådehavn i en 50 årig periode frem til 1. oktober 2019.
Frederikssund Lystbådehavn har i lyset af nuværende og kommende
miljølove ansøgt Teknisk Udvalg om at etablere en udrustningskaj,
foretage uddybning af havnen, deponere det opgravede materiale samt
tilladelse til udledning af overfladevand. Projektet er anslået til en
samlet pris på ca. kr. 2.5 mio. excl. moms.
For at opnå en rimelig afdrags- og forrentningsperiode af investerin
gerne anmoder Frederikssund Lystbådehavn om en forlængelse af
overenskomsten om lejemålet mellem Frederikssund kommune og
Frederikssund Lystbådehavn frem til 1. oktober 2030. Der er således
tale om en forlængelse af lejemålet med 11 år.
Teknisk forvaltning behandler den fremsendte ansøgning for så vidt
angår etablering af kajanlæg, uddybning af havnens vandområde og
udledning af overfladevand m.v.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A.
Ansøgning fra Frederikssund Lystbådehavn af 26. juni 2000.
B.
Overenskomst mellem Frederikssund kommune og Frederikssund
Lystbådehavn af 28. marts 1969.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for økonomiudvalget og byrå
det anbefaler, at overenskomsten om lejemålet mellem Frederikssund
kommune og Frederikssund Lystbådehavn forlænges frem til den 1
oktober 2030.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Sag nr. 68.
Journal nr.:

Formandens initialer:

Den Selvejende Institution Frederikssund og Jægerspris Musik
skole, regnskab 1999.
20.07.00 040

Lovgrundlag:

Musikskoleloven og vedtægter for Den Selvejende Institution Frede
rikssund og Jægerspris Musikskole.

Sagsfremstilling:

Den Selvejende Institution Frederikssund og Jægerspris Musikskole
ophørte med udgangen af 1999. I musikskolens vedtægter § 12 står:
Institutionens ophør: ’’Beslutning om institutionens ophør træffes af be
styrelsen ved stemmeflerhed. Institutionens midler skal gå til Frede
rikssund og Jægerspris kommunale musikskoler”.
Musikskolens regnskab for 1999 udviser et underskud på kr. 58.183
Den afgående bestyrelse anmoder i brev af 21. juni 2000 byrådene i
Frederikssund og Jægerspris om at dække musikskolens underskud
ud fra den gældende fordelingsnøgle for 1999.
Hvis Frederikssund kommune godkender musikskolens regnskab for
1999 udgør kommunes andel af underskuddet ud fra fordelingsnøglen
for 1999 71,28% af kr. 58.183 eller kr. 41.473.

Bevilling:

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for den nye kommunale
musikskole afsatte byrådet i budget 2000 kr. 684.560 til formålet ud fra
den dengang kendte fordelingsnøgle, som var baseret på et gennem
snit af den enkelte kommunes elevbestand for de sidste 3 år. Denne
ordning var gældende for en 3 årig periode. Kultur- og fritidsudvalget
vedtog imidlertid i sit møde den 14. december 1999, at fordelingsnøg
len i 2000 fastlægges på grundlag af elevtallet kommunerne imellem
og som et gennemsnit af elevbestanden de 3 foregående år 1997,
1998 og 1999. Herefter fastsættes tilskuddet i rullende budgetår. Med
den nye beregningsmetode bliver Frederikssund kommunes bidrag i
2000 på kr. 633.190.
Differencen på kr. 51.370 finansieres af et yderligere bidrag til musik
skolen fra Jægerspris kommune.
Det foreslås, at Frederikssund kommunes andel af musikskolens un
derskud i 1999 på kr. 41.473 finansieres af ovennævnte yderligere bi
drag fra Jægerspris kommune på kr. 51.370 og restbeløbet på kr.
9.897 tilgår kassebeholdningen.
Endvidere justeres Jægerspris kommunes bidrag til Frederikssund og
Jægerspris Kommunale Musikskole for budget 2001 og budgetover
slagsårene ud fra kriterierne i den nu gældende fordelingsnøgle.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A.
Brev fra Den Selvejende Institution Frederikssund og Jægerspris Mu
sikskole af 21. juni 2000.
B.
Musikskolens regnskab 1999 af 31. maj 2000.
C.
Revisionsberetning af 31. maj 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Formandens initialer.

D.
Musikskolen vedtægter af 27. februar 1997

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalget og byrå
det anbefaler, at Den Selvejende Institution Frederikssund og Jæger
spris Musikskoles regnskab for 1999 godkendes, og at Frederikssund
kommunes andel af musikskolens underskud på kr. 41.473 finansieres
af Jægerspris kommunes yderligere bidrag til musikskolen på kr.
51.370, og restbeløbet på kr. 9.897 tilgår kassebeholdningen.
Endvidere justeres Jægerspris kommunes bidrag til Frederikssund og
Jægerspris Kommunale Musikskole for budget 2001 og budgetover
slagsårene ud fra kriterierne i den nu gældende fordelingsnøgle.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 69.

Kulturel Fællesforening ansøger om økonomisk tilskud.

Journal nr.:

20.01.05

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Kulturel Fællesforening ansøger i lighed med tidligere år, om tilskud til
deltagelse i konference i Kolding afholdt af ’’Kulturelle Samråd i Dan
mark” i perioden 1 5 .- 1 7 . september 2000.
Der ansøges om kr. 4.390 til dækning af konferencegebyret for 2
medlemmer af bestyrelsen.

Bevilling:

Konto for kulturelle arrangementer m.v. Budget i 2000 kr. 321.839.
Forbrug pr. 8. juni 2000 kr. 263.720. Til rest kr. 58.119.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Kulturel Fællesforenings ansøgning af 1. juni 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Udvalget for kultur og fritid
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Sag nr. 70.

Formandens initialer:

T i'

Journal nr.:

Frederikssund Historiske Foreningen ansøger om økonomisk til
skud.
18.16 0 6 0

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Historiske Forening ansøger i lighed med tidligere år om
underskudsgaranti til afholdelse af 3 foredrag: 26. september 2000, 24.
oktober 2000 og 14. november 2000.
Der ansøges om kr. 2.000.

Bevilling:

Konto for kulturelle arrangementer m.v. Budget i 2000 kr. 321.839.
Forbrug pr. 8. juni 2000 kr. 263.720. Til rest kr. 58.119.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Historisk Forenings ansøgning af 24. juni 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.

Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 71.

Det Musiske Selskab ansøger om økonomisk støtte.

Journal nr.:

20.03.01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Det Musiske Selskab ansøger om tilskud til afholdelse af koncert med
Det Musiske Selskabs amatørorkester. Koncerten skal foregå i to af
bycirklens kommuner: Frederikssund Kommune og Ballerup Kommu
ne.
Der ansøges om et tilskud på kr. 11.800, og en underskudsgaranti på
kr. 13.800 - i alt kr. 25.600

Bevilling:

Konto for kulturelle arrangementer m.v. Budget i 2000 kr. 321.839.
Forbrug pr. 8. juni 2000 kr. 263.720. Til rest kr. 58.119.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Det Musiske Selskabs ansøgning af 22. juni 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Frederikssund kommune
Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Formandens initialer:

Sag nr. 72.

Frederikssund & Omegns Folkedanserforening ansøger om øko
nomisk tilskud.

Journal nr.:

00.05.01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund & Omegns Folkedanserforening ansøger om tilskud til
dækning af udgifter i forbindelse med besøg fra Sibbo Folkedansere i
perioden 25. - 27. august 2000.
Der kommer 20 dansere og spillemænd fra Sibbo, som alle bliver privat
indkvarteret.
Der ansøges om kr. 9.435 til fortæring, busleje og sejlads med Harald
Blåtand.

Bevilling:

Konto 364.01.087.02 til venskabsbysamarbejde. Budget i 2000 kr.
131.890. Forbrug pr. 1. juli 2000 kr. 15.184. Til rest kr. 111.706.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Frederikssund Folkedanserforenings ansøgning af 2. juni 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Udvalget for kultur og fritid
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Formandens initialer:

Sag nr. 73.

Frederikssund Sogns Menighedsråd ansøger om økonomisk til
skud.

Journal nr.:

18.15.00

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Sogns Menighedsråd ansøger om tilskud i forbindelse
med afholdelse af "Venskabsbyernes kirkestævne” der afholdes i da
gene 1 5 .- 1 7 . september 2000. Deltagerne kommer fra AurskogHøland og Kumla.
Der ansøges om kr. 13.250.

Bevilling:

Konto 364.01.087.02 til venskabsbysamarbejde. Budget i 2000 kr.
131.890. Forbrug pr. 1. juli 2000 kr. 15.184. Til rest kr. 111.706.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Frederikssund Sogns Menighedsråds ansøgning af 5. juni 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Sag nr. 74.

Formandens initialer:

Efterretningssager.
A.
Folkeoplvsninqsloven, hovedområde 1, reqnskab 1999.
Folkeoplysningsudvalget tog i sit møde den 24. maj 2000 regnskabet til
efterretning. Det tilbagebetalingspligtige beløb på kr. 15.720 overføres
til drifts- og vedligeholdelseskontoen for bygninger og anlæg på kulturog fritidsområdet.
Bilag vedlagt.

B.
Eqnsmuseet Færqeqården.
Skibby kommune fremsender referat af møde den 15. juni 2000 vedrø
rende det fremtidige kommunale samarbejde om Egnsmuseet Færge
gården.
Bilag vedlagt.

C.
Imaqeundersøqelse 2000.
Imageundersøgelse 2000. Borgernes forventninger til og oplevelse af
de kulturhistoriske museer.
Selve rapporten kan lånes i forvaltningen.
Bilag vedlagt.

D.
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt indbyder til kursus om ”Den
nye bibliotekslov og dens konsekvenser for kommunen”, onsdag den
20. september 2000.
Bilag vedlagt.

E.
.
Frederiksborg Amts Biblioteksforening fremsender invitation til studietur
til Malmø og Lunds Stadsbiblioteker fredag den 25. august 2000.
Bilag vedlagt.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. august 2000.
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Udvalget for kultur og fritid
8. august 2000

Sag nr. 75.

Formandens initialer:

Eventuelt.
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