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FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Dagsorden til folkeoplysningsudvalgets møde
torsdag den 31. oktober 1996 kl. 19.10 i byrådssa
len.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Eric Munch
Johnny Jørgensen
Mikkel Østergaard
Erling Kjær
Tove Andersen
Carl Guldbjerg Jensen
Annie Hansen
Jan Vogel
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Leder-, Lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Else Nielsen (fra aftenskolerne)
Bente Hansen (fra foreningerne)
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Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Niels Jørgen Pedersen
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folkeoplysningsudvalget

1.
Meddelelser

a.
Skibby Bibliotek har oprettet en elektronisk op
slagstavle for fritidsinteresser.
(Brochure vedlagt)
b.

Invitation til deltagelse i samrådets konference
den 14. november kl. 19 - 21.30 på Jægerspris
vandrehjem.
Invitationen er tidligere udsendt og sidste frist
for tilmelding er den 31. oktober.
c.
DGI, DIF og Alm. Brand fremsender materiale til
orienteringsaften om idrættens forsikringer.
Det er gratis at deltage.
d.

Foreninger, klubber og aftenskoler er tilskrevet
vedrørende tilskud for 1997.
Ansøgningsfristen er den 1. november 1996.
e.
Referat af brugerrådsmøde den 12/9-96.
(kopi vedlagt)
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2.
Rest på konti pr. 24. oktober 1996
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse over rest på konti indenfor folkeop
lysningsudvalgets område.
(Kopi vedlagt)
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3.
Orientering om budget 1997

J.nr. 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Byrådet godkendte på møde den 9. oktober 1996
budgettet for 1997.
Af de ting der vedrører folkeoplysningsudvalget
kan nævnes,
at budgettet ikke blev fremskrevet,
at
ansøgningen fra Skibby idrætshal omkring
indkøb a f høj taler anlæg ikke blev godkendt,
at
folkeoplysningsudvalgets budget blev redu
ceret med kr. 90.000,-.
Der vil til fordeling blandt klubber, foreninger og
aftenskoler m.v. i 1997 være kr. 668.600,-.
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Tilskud til opførelse af værket STABAT MATER
J.nr. 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Kirkekulturgruppen i Jægerspris kommune
fremsender ansøgning om tilskud på kr. 5.000,- i
forbindelse med opførelse a f STABAT MATER
den 1. og 3. november 1996.
I koncerterne deltager 3 lokale kor, Skibby sang
kor, Jægerspriskoret og Mammas Lucas. Herud
over deltager solister fra København, Thisted og
fra Set. Petersborg.
Ansøgningen har været behandlet i Skibby’s kul
turgruppe
men herfra er der givet afslag, idet arrangemen
tet ikke foregår i Skibby.
Kulturgruppen opfordrede til at en del af arran
gementet, såfremt det skal afholdes fremover,
eventuelt kunne afholdes i Skibby kommune.
(Ansøgning og indstillingsbilag vedlægges i kopi)
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5.
flonbehandling a f ansøgning fra Musikskolens
venner
J.nr. 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
fremsender skrivelse hvori
der opfordres til, at udvalget genbehandler an
søgning fra Musikskolens venner.
Folkeoplysningsudvalget behandlede ansøgnin
gen på møde den 29. august, men valgte at give
afslag, idet foreningens midler, jvf. vedtægten,
ville gå direkte til musikskolen.
(Skrivelse fra
kopi)
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6.
“f!vkler til Senegal”
J.nr. BK 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget

AOF Daghøjskole
fremsender an
søgning om tilskud i forbindelse med opfølgning
afprojektet “cykler til Senegal” på kr. 3.000,-. 5
kursister og 1 kursusleder “rejser efter cyklerne”
for at finde ud af, hvad det så betød at få en cykel
i det sydlige Senegal.
Såfremt tilskuddet bevilges, vil der ialt være kr.
21.000,- til rådighed og beløbet vil blive anvendt
til produktion a f en diasserie evt. en video til
brug i skolerne og som præsentation af daghøj
skolen som skoleform i Senegal.
Kulturgruppen bevilgede i marts måned kr.
3.235,- til diverse udgifter til afholdelse a f fest i
forbindelse med indsamlingen af cykler m.m.
(Ansøgning og indstillingsbilag vedlægges i kopi)
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7.
"Månedens arrangementer” i lokalavisen
J.nr. 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget

Der har nu i et par året været annonceret i lokal
avisen om “Månedens arrangementer” . Alle har
kunnet benyttet denne annonce, blot skulle ar
rangementet være a f almen interesse og alle
skulle kunne deltage enten aktivt eller som til
skuer.
Annoncen har dog i det sidste halve års tid kun
været brugt a f ganske få foreninger, hvorfor an
noncen ikke har den virkning, den ellers skulle
have.
Det har ligeledes vist sig, at der udover annon
ceringer under “månedens arrangementer”, som
kun indeholder de mest nødvendige oplysninger,
har været annonceret andet sted i avisen med
yderligere oplysninger, da foreninger og klubber
f.eks. har nogle forpligtelser omkring sponsor
m .m .

Altså har både kommunen og foreningerne haft
udgifter på stort set de samme arrangementer.
Det anbefales derfor, at der ikke fremover ind
rykkes annonce med “Månedens arrangementer” .
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8.

Fnvslr g til møder i 1997
J.nr. 18.02.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalgets møder i 1997 foreslås
at finde sted følgende torsdage kl. 19.10 i byråds
salen:
30. januar
27. februar
20. marts
24. april
29. maj
26. juni
28. august
25. september
3 0 .oktober
20. november
11. december
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9.
Eventuelt

