FREDERIKSSUND KOMMUNE

MØDEINDKALDELSE
OG DAGSORDEN

Møde nr.:

Folkeoplysningsudvalget
REFERAT
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Onsdag, den 24. februar 1999 kl. 16.00
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DAGSORDEN/EMNER:

TEMA - 5%-puljen.
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Kultur- og fritidsafdelingen har udarbejdet en re
degørelse for tilskud fra 5%-puljen.
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Redegørelsen vedlægges.

ÜaJLlIJ

ÖWOj0

-^

^

q p i^ M c k o ✓

Sk

ojuÄA

9.
Lederpris.
Drøftelse af de fremtidige regler for uddeling af
lederpris og hædring af kommunens idrætsud
øvere.
Bilag:
■ Frederikssund kommunes nuværende regler
for tildeling af hædersbevis m.v.
■ Kopi a f Jægerspris kommunes regler.
■ Kopi af program m.v. for uddeling af hæ
dersbeviser fra Skibby kommune.
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Uforbrugte budget 1998 midler på folkeoplys
ningsudvalgets område.

I følge vedlagte oversigt er der kr. 252.900 ufor
brugte budget 1998 midler på folkeoplysnings
udvalgets område.
I forbindelse med byrådets godkendelse af over
førselsadgang på folkeoplysningsudvalgets om
råde, blev det besluttet, at uforbrugte midler
overføres til drift og vedligeholdelse af bygninger/anlæg, arealer og andre fritidsfaciliteter un
der kultur- og fritidsudvalgets område. Folkeop
lysningsudvalget har udtaleret, inden midler dis
poneres.

Kopi af oversigt over uforbrugte midler vedlæg
ges.

11.

’’Foreningshjemmeside og aktivitetskalender
nå Internettet”.
Drøftelse af fælles løsning af hjemmeside og ak
tivitetskalender på Internettet for foreningslivet i
Frederikssund kommune.
Oplæg v/Carsten Høymann Olsen.

12.
Efterretningssager:
a.
Voksenpædagogisk Center - Fyn indbyder til
konference den 19. maj 1999 vedrørende ’’Fol
keoplysningen i voksenundervisningen”.
b.
Fritid & Samfund indbyder til konference den
17. april 1999 vedr. ’’Hvad skal ændres i lov
grundlaget for folkeoplysningsudvalget”.

13.
Eventuelt.
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