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Dagsorden til folkeoplysningsudvalgets møde
torsdag den 28. november 1996 kl. 19.10 i byrådssalen.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Eric Munch
Johnny Jørgensen
Mikkel Østergaard
Erling Kjær
Tove Andersen
Carl Guldbjerg Jensen
Annie Hansen
Jan Vogel

Leder-, Lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Else Nielsen (fra aftenskolerne)
Bente Hansen (fra foreningerne)

Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Niels Jørgen Pedersen
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1.
Meddelelser
a.

Lokale & Anlægsfonden fremsender nyt infor
mationshæfte.
Hæftet kan ses på mødet.
b.
Kulturministeriet fremsender hæfte vedrørende
“Kulturens børn” .
Hæftet kan ses på mødet.
c.
Regnskabet for banketten 1996 er gjort op, og der
har været en udgift på kr. 10.086,-.
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2.
Rpst på konti pr. 21. november 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.
Rp^nskabsrapport ur. 31. oktober 1996
J.nr. BK 00.01
Afgøres af økonomiudvalget
Økonomisk forvaltning fremsender materiale i
forbindelse med udarbejdelse a f regnskabsrap
port pr. 31. oktober 1996.
Der er nogle omplaceringer dels på Skibby
idrætshal og på Ferslev idætsplads. Disse ompla
ceringer udløser ingen tillægsbevillinger.
Skibby idrætshal søgte i forbindelse med budget
1997 om kr. 30.000,- i forbindelse med indkøb af
højtaleranlæg, idet det nuværende anlæg er i
meget dårlig stand, og det stort set ikke kan an
vendes.
Det anbefales, at der overføres kr. 30.000,- til
Skibby idrætshal fra foreninger og klubber.
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4.
Fordeling af tilskud i 1997
J.nr. BK 18.15

___________ ________________________________

Afgøres a f folkeoplysningsudvalget

________ ___________________________________

Foreninger, klubber og aftenskoler har indsendt
ansøgning om tilskud i 1997.
Der er ialt afsat kr. 688.200,- til fordeling.
(Forslag til fordeling vedlægges)
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5.
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Bemærkninger til Fritidspolitikken
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skuldelev-Selsø sportsklub “Kilden” fremsender
skrivelse a f 13. november 1996 hvori der opstilles
en række kritikpunkter til fritidspolitikken.
(Skrivelsen vedlægges)
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6.
Tilskud fra 5%-milien
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skuldelev-Selsø sportsklub “Kilden” fremsender
ansøgning om tilskud til indkøb a f 25 stepbænke
fortrinsvis til børneholdet i gymnastik.
Gymnastikafdelingens beholdning af rekvisitter
er meget lav, hvilket påvirker gymnasternes lyst
til at deltage i denne idrætsgren.oette blev der
delvis rettet op på sidste år, hvor forskellige måt
ter blev indkøbt. Deltagerantallet steg da også
mærkbart og dette tiltag vil gerne følges op ved
indkøb a f de omtalte bænke.
Desværre drænede sidste års indkøb af måtter
kassebeholdningen så meget, at klubben ikke
kan afholde hele udgiften til indkøb af bænkene.
Den samlede udgift andrager kr. 15.000,-, hvortil
der søges om et tilskud på kr. 12.000,-.
(Indstillingsbilag vedlægges)
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Eventuelt
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1.
Tilskud fra 5%-puljen
J.nr. BK 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Lørdag den 7. december 1996 afholdes stiftende
generalforsamling i foreningen “Kulturcentret
Østby Mejeri’s venner” .
Foreningens formål er at udvikle et aktivt kunst
og kulturmiljø i lokalområdet og i Herredet ved
at
- skabe rammer for udvikling af fællesskaber
indenfor kunst og kultur,
- arrangere kulturelle aktiviteter og oplevelser,
- støtte og koordinere arrangementer og aktivi
teter omkring “Kulturcentret Østby Mejeri”,
- sætte focus på det lokale kunst- og kulturliv.
Der søges om et tilskud til opstarten.
(Ansøgningen vedlægges i kopi)
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