FR ED ER IKSSUN D KO M M UN E

MØDEINDKALDELSE
OG DAGSORDEN

Møde nr.:

Folkeoplysningsudvalget
REFERAT

p å a t tilrette fo ren in g en s vedtæ gter til kom m u
nens regler.

Frederikssund Rock’s kommentarer til udvalgets
beslutning er nu modtaget, og vedlægges i kopi.
2.
Genoptagelse af punkt 57 A/1998.
Ansøgning om tilskud fra materialekontoen.
IF af 1864 - Bueskytterne ansøger om tilskud til
indlæggelse af EL i klubhuset.
Forvaltningen vil på mødet nærmere redegøre for
projektets økonomi.
Ansøgningen er sendt til udtalelse i De Samvir
kende Idrætsforeninger.
F olkeoplysningsudvalget den 16. decem ber
1998:
U dsæ ttes til m ødet den 27. ja n u a r 1999. F or
eningen og fo rva ltn in g en indhenter yderligere
tilbud.

Kopi af tilbud fra A/S N. Carlo Jensen og ELABC vedlægges.
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3.

Genoptagelse af punkt. 57 E/1998.
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Ansøgning om tilskud fra materialekontoen.
Klatreklubben Aben ansøger om tilskud til ind
køb af nødvendigt klatreudstyr.
Der ansøges om kr. 16.000.
Folkeo: h s n im s u d val e t den 16. decem ber
1998:
U dsæ ttes til m ø det den 27. ja n u a r 1999. A nsøg
ningen uddybes.

Forvaltningen har nu modtaget yderligere,
skriftligt materiale vedrørende ovennævnte an
søgning
Kopi af materialet vedlægges.
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Ansøgninger om tilskud fra 5%-nuljen.
Der er kr. 169.030 til fordeling.
A.
Frederikssund Ungdomsskole ansøger om tilskud
til kulturrejse til kommunens venskabsby i Spa
nien-påsken 1999.
Der ansøges om kr. 21.400.
Kopi af ansøgningen med budget vedlægges.
B.
Social- og sundhedsforvaltningen
v/psykiatrikoordinator Eva Rasmussen ansøger
om tilskud til start af idrætsklub for sindslidende.
Kulturministeriets Tipsmidler har bevilget halv
delen af udgifterne (kr. 84.000) - for en to-års
periode - under forudsætning af, at de resterende
midler tilvejebringes fra anden side.
Kopi af ansøgningen med budget vedlægges.
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c.

Frederikssund Budoklub ansøger om tilskud til
indkøb af 4 stk. spejle - kr. 3.000 ca.
1 stk. sandsæk, - kr. 1.500.
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Der ansøges om i alt om kr. 4.500.
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Ansøgningen er sendt til udtalelse i de Samvir
kende Idrætsforeninger.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
5.
Ansøgning om tilskud fra ’’materialekonto
en”.
Der er kr. 210.870 til fordeling.
R
Frederikssund
Triathlon Klub ansøger om tilskud
til indkøb af 8 stk. træningsplader, som skal an
vendes ved svømmetræning.
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Der ansøges om kr. 1.200.
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Ansøgningen er sendt til udtalelse i De Samvir
kende idrætsforeninger.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
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B.
Lars Abildgren ansøger på vegne af 5 spejder
grupper i Frederikssund om tilskud til en ’’For
enings-hjemmeside” på Internettet.
Der ansøges om kr. 25.000 til brug for konsu
lentbistand til design og implementering samt
oprettelsesudgifter.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
C.
HK 73 - Koncertudvalget ansøger om etablering
af ekstra udgang i Frederikssund Hallen.
Ansøgningen er sendt til udtalelse i de Samvir
kende Idrætsforeninger.
Kopi af ansøgningen vedlægges.

vCa

$

n.

Hooo.

5'0% wX . V..
i/vviJ^oAiVrfivviliØ lL~ ■

6

-

6.

Efterretningssager:
a.
Orientering om kommercielt arrangement i El
værket.
b.
På folkeoplysningsudvalgets møde den 24. fe
bruar 1999 vil forvaltningen forelægge temaet:
”5%-puljen”.
c.
Pressemeddelelse fra Udviklingscentret for fol
keoplysning og voksenundervisning vedrørende
en landsdækkende undersøgelse af aftenskolerne.
Pressemeddelelsen vedlægges.
7.
Eventuelt.
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