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Referat fra møde i folkeoplysningsudvalget den 26. august
2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Jens Timm Jensen
Ebbe Nielsen
Mikkel Østergaard
Søren Højlyng
Jan Bay Henriksen
Peter Rasmussen
Birthe Boye Nielsen
Verner Jønsson
Fra administrationen: Conni Haugbølle

Mødedato:

Torsdag den 26. august 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 19.10

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Opfølgning på foreningskurset
Endelig godkendelse af Hammerkrogens kaiakklub
Afholdelse af banket
Lvsbilledreklame i Skibby Kino
Orientering fra kulturfonden
Meddelelser
Eventuelt
Tilskud til udvidelse af petanauebaner i Sønderby
Tilskud til arrangement i kulturugerne - breakdance-workshop
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1.
Forbrug på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse overforbrug på udvalgets konti pr. august 2004 fremsendes til orientering.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 26. august 2004 orienteringen til efterretning.
2.
Opfølgning på foreningskurset
J.nr. BK 00.01 A28
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Fast punkt på dagsordenen med en orientering om igangværende emner indenfor:
a. Samarbejde
b. Information
c. Uddannelse
Folkeoplysningsudvalget drøftede på møde den 26. august 2004 følgende udfor de
følgende punkter:
A.
Foreningslederarrangement udskydes til først i 2005. Fokus sættes da på samarbejde efter
kommunesammenlægningen.
B.
Nyhedsbrev udsendt i juni. Foreningsfolderen går i produktion nu ude i byen.
O.
De aftalte kurser afvikles på Nordhøj i perioden oktober - november. Forvaltningen
udarbejder kursusplan.

3.
Endelig godkendelse af Hammerkrogens kaiakklub
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Hammerkrogens kajakklub fik i maj en foreløbig godkendelse inden for det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde med henblik på en endelig godkendelse, idet det af deres
vedtægt skulle fremgå, hvorledes et eventuelt overskud skulle anvendes ved klubbens ophør.
Kajakklubben fremsender nye vedtægter, hvoraf det af § 19 fremgår, at ved opløsning af
Hammerkrogens Kajakklub overføres alt materiel og egenkapital til Friluftsforeningen
Hammergården.
Forvaltningen anbefaler, at kajakklubben gives en endelig godkendelse.
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 26. august 2004 kajakklubbens
vedtægter.

4.
Afholdelse af banket
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J.nr BK 00.05.07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Orientering fra arbejdsgruppen om afvikling af banket 2004.
Arbejdsgruppen består af Jan Bay Henriksen, Birthe Boye Nielsen og Mikkel Østergaard.
Banketten afholdes lørdag den 30. oktober kl. 19 - 21.
(Referat fra arbejdsgruppen vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 26. august 2004 oplæg til program.
Udvalget arbejder videre med de sidste løse ender.
5.
Lvsbilledreklame i Skibby Kino
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Kino fremsender regning på kr. 2.500,- for lysbilledreklame i 2004. Abonnementet
omfatter 1 forevisning ved hver ordinær forestilling.
Anvendelse af lysbilledreklame har været brugt siden 1995.
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 26. august 2004 at fortsætte med
lysbilledreklamer i Kino.

6.
Orientering fra kulturfonden
J.nr. 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Oversigt over fordeling af kulturfondens midler, samt orientering fra kulturugerne 2004.
Program over kulturugerne vil blive omdelt på mødet.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 26. august 2004 orienteringen til efterretning.
7.
Meddelelser
a.
Svar på henvendelse fra Skuldelev sejlklub, vedrørende ansøgning om tilskud til både m.m.
(brev af 17. juni vedlægges)
b.
DGI indbyder til konference den 18. september i Vingstedcentret om børneidræt.
(indbydelsen kan lånes på borgmesterkontoret)
c.
Orientering om byrådets beslutning omkring kommunesammenlægning.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 26. august 2004 orienteringen til efterretning.
8.
Eventuelt
Folkeoplysningsudvalget har på møde den 26. august 2004 intet under eventuelt.
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TILLÆGSDAGSORDEN

9.
Tilskud til udvidelse af petanauebaner i Sønderby
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Sønderby petanaueklub fremsender ansøgning om tilskud til udvidelse af petanauebanerne
ved Sønderby gadekær, idet de 3 eksisterende baner ikke længere slår til på grund af flere
medlemmer. Herudover benyttes banerne også af pensionist-spillere, idet de ikke længere
har mulighed for at spille på banerne ved Hanghøj.
Der søges om et tilskud på kr. 4.200,-.
Ifølge reglerne for "Tilskud til foreninger" er der mulighed for at søge om tilskud til aktiviteter
pr. 1. maj og pr. 1. november. Ansøgninger til initiativpuljen kan søges gennem hele året,
men her skal der være tale om en ny forening, eller en ny aktivitet i en eksisterende
forening.
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen fra Sønderby petanaueklub behandles ved udvalgets
fordeling i november.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 26. august 2004, at ansøgningen
afventer udvalgets fordeling i november.
10.
Tilskud til arrangement i kulturugerne - breakdance-workshop
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Lærerne på mellemtrinet på Marbækskolen fremsender ansøgning om tilskud på kr. 8.000,til afvikling af breakdance-workshop for skolens 6. klasser.
Beløbet dækker honorar til 3 instruktører, som skal undervise eleverne i 4 lektioner samt
instruere lærerne i 1,5 time.
(kopi afansøgning vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 26. august 2004 ikke at bevilge tilskud,
dels fordi ansøgningsfristen til kulturugerne er overskredet og dels fordi arrangementet anses
for et rent skolearrangement, der ikke opfylder kulturfondens krav.

