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Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i folkeoplysningsudvalget den 30.
september 2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Jens Timm Jensen

Afbud

Ebbe Nielsen

Fraværende

Mikkel Østergaard
Søren Højlyng

Afbud

Jan Bay Henriksen
Peter Rasmussen

Fraværende

Birthe Boye Nielsen
Verner Jønsson
Fra administrationen: Conni Haugbølle
Marianne Larsen

Mødedato:

30. september 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

På kommunaldirektørens kontor

Mødets afslutning:

kl. 19.05

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Opfølgning på foreningskurset
Indstilling til Nordea Danmark fonden
Indstilling af hold og personer til Banket 2004
Orientering fra kulturfonden
Meddelelser
Eventuelt

1.
Forbrug på udvalgets konti
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J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse over forbrug på udvalgets konti pr. september 2004 fremsendes til orientering.
(Kopi af opgørelsen vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 30. september 2004 opgørelsen 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 blev på møde den 30. september 2004 orienteret om følgende
under de enkelte punkter:
a. Ligger i en afventende situation i forhold til kommunesammenlægningen.
b. Der vil i nær fremtid blive lavet aftale med bogtrykkeren.
c. Der tilbydes 4 kurser i november måned. Kurserne afvikles på Nordhøj.
3.
Indstilling til Nordea Danmark fonden
J.nr. BK 00.05.07
Indstilling til borgmesteren
Nordea Danmark fonden fremsender skrivelse hvori borgmesteren opfordres til at
fremkomme med indstilling på en lokal forening eller et lokalt initiativ til at modtage et beløb
fra Nordea Danmark Fonden.
Folkeoplysningsudvalget anmodes om at fremkomme med deres forslag til, hvilke lokale
foreninger eller lokalt initiativ der bør komme i betragtning.
I årene tilbage har følgende foreninger modtaget beløb fra Nordea Danmark Fonden:
Klatreklubben (2003), Ældresagen, Kreds 57., Oldtidsfolket, Skibby Tennis- og
Badmintonklub, Multikulturhuset, Cykler til Senegal, Musikskolen, Skibby Kino.
Folkeoplysningsudvalget fremkom på møde den 30. september 2004 med forsalg til
Nordea Danmark fonden.

4.
Indstilling af hold og personer til Banket 2004
J.nr. BK 00.05.07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
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Foreningerne er tilskrevet omkring hvilke hold og personer de ønsker, skal indgå i Banket
2004.
Der er kommet indstillinger fra følgende:
Skibby idrætsunion
Kreds 57.
Den private legestue
Ældresagen
Skibby koret
Mikkel Østergaard
Kaffekværnen "Fjordlandet"
Skibby Tennis- og Badmintonklub
Skibby idrætsunion og Lions Club har meddelt, at de i lighed med tidligere år gerne vil indgå
med deres overrækkelse af henholdsvis lederpris og ungdomslederpris.
(Oversigt samt foreningernes indstillinger vedlægges i kopi)
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 30. september 2004, at lederprisen
2004 tildeles en person fra Kreds 57. Ferslev-Skibby.
"Godt gået prisen" tildeles personer fra Skibby private legestue, Ældresagen og Skibbykoret.
Herudover vil en række hold fra Skibby Tennis- og badmintonklub blive hædret.
2 indstillinger blev ikke efterkommet med de begrundelser,
at det blandt andet er en af betingelserne for at kunne opnå en lederpris / godt gået pris, at
personen gennem en længere årrække har ydet et stort stykke arbejde for foreningen, og
at foreningen er indstillet til Nordea Danmark Fonden.

5.
Orientering fra kulturfonden
J.nr. BK 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Kulturugerne er i gang, og de første arrangementer er vel overstået.
(Opgørelse samt status fra Hornstock musikfestival vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 30. september 2004 orienteringen til
efterretning.

6.
Meddelelser
a.
Orientering fra Fritidssamrådets årsmøde den 23. og 24. september.
b.
Skibby idrætsunion har fået ny formand, som er Steen Berthelsen fra Skibby idrætsklub.
c.
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Skibby idrætsklub har indsendt ansøgning om tilskud til boldbaner. Ansøgningen vil indgå i
budgetforhandlingerne.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 30. september 2004 meddelelserne til
efterretning.

7.
Eventuelt
Folkeoplysningsudvalget havde på møde den 30. september 2004 intet under eventuelt.

