FREDERIKSSUND KOMMUNE
MØDEINDKALDELSE
OG DAGSORDEN

Møde nr.:

Folkeoplysningsudvalget
REFERAT

Genoptagelse af punkt 1 - 1999.
Godkendelse af kreds.

Frederikssund Rock, v/Thomas Gotthard, c/o
FLR,
, 3600 Frederikssund ansøger
om godkendelse som kreds under hovedområde2.
Folkeorlvsnin- sudvalyet den 28. oktober 1998:
Udsættes til mødet i november 1998. Forvaltnin
gen indkalder foreningen til møde med henblik
på at tilrette foreningens vedtægter til kommu
nens regler.
Folkeoplvsnimisudvalvet den 27. januar!999:
Udsættes til mødet ifebruar, forvaltningen ind
kalderforeningen for nærmere drøftelse a f ved
tægterne.

Kopi af Frederikssund Rock’s brev af 26. februar
1999 vedlægges.
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Genoptagelse af punkt 10 - 1999.
Uforbrugte 1998 midler nå folkeoplysnings
udvalgets område.
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1 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 midlerne
disponeres.
Folkeovh snindsudval. et den 24. iebruar 1999.
Udvalget vil på næste møde behandle konkrete
ansøgninger til denne pulje.
Der er indkommet følgende ansøgninger:

A.

DDS 1. Frederikssund gruppe ansøger om til
skud til vedligeholdelse af spejderhytten på
Klinten.
Der ansøges om tilskud til
■ ny elvarme og styring kr. 10.000
■ nye toiletter kr. 6.000
■ nye vandarmaturer i køkken og toilet kr,
3.000
■ ny yderdør kr. 2.000
Der ansøges i alt om kr. 21.000.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
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DDS St. Rørbæk Gruppe ansøger om tilskud til
ny spejderhytte.
DDS St. Rørbæk Gruppe, ansøger om tilskud til
opførelse af ny spejderhytte på grund ved Morbærvængets børnehave. Spejderne anfører at de
har store pladsproblemer både ude og inde. Der
er eksempelvis ikke plads til at slå telt op, lave
lejrbål, skære/snitte med kniv eller hugge med
økse, som kræver meget plads af hensyn til bør
nenes sikkerhed. Der er desuden pladsmangel
når det gælder oplagring af rafter, trækvogne,
boder til arrangementer og opbevaring af div.
materialer.
Spejderne fremsender forslag til løsning af pro
blemet i form af køb af grund samt opførelse af
ny spejderhytte.
Der ansøges om kr. 430.000.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
Spejderne har sendt en lignende ansøgning til
kultur- og fritidsudvalget, der i sit møde den 9.
marts 1999 gav afslag på ansøgningen.

C.

DDS Svaneungernes Gruppe ansøger om tilskud
til renovering af spejderhytten.
Der ansøges om tilskud til:
■ renovering af spejderhyttens tag og tagren
der kr. 50.000
■ fornyelse af flisebelægning ved hovedind
gang kr. 10.000
■ etablering af udendørs vask kr. 5.000
Der ansøges i alt om kr. 65.000.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
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Folkeoplysningsudvalgets budget 2000.

Der ønskes en tilkendegivelse af folkeoplys
ningsudvalgets holdning til udvalgets budget for
2000.

Budget 1999 vedlægges.
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17.
Servicemålsbeskrivelse for folkeophsningsområdet.

Chefgruppen godkendte den 15. december 1998
en ændret proces omkring udarbejdelse af ser
vicemål og serviceinformation, hvorefter de tre
fagforvaltninger udarbejder forslag til hvilke 5
områder der i 1999 prioriteres til beskrivelse af
servicemål og pjecer med serviceinformation.
Chefgruppen godkendte områderne og en tids
plan, som betyder at fagforvaltningerne i februar
og marts udarbejder servicemålsbeskrivelseme,
at fagudvalgene i april godkender servicemålene,
og at informationsgruppen i maj påbegynder ud
arbejdelsen af pjecer på de udvalgte områder.
Folkeoplysningsområdet er en af de 5 udpegede
områder i bøme- og kulturforvaltningen.
Forslag til servicemålsbeskrivelse vedlægges.

18.
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Ansøgning om tilskud fra ’’materialekonto
en”.
Der er kr. 147.910 til fordeling.

A.

fi.

Marbæk Sejl- og motorbådsklub ansøger om til
skud til etablering af sejlerskole i klubbens regi.
Tilskuddet ønskes til delvis finansiering af en
skolebåd - Drabant 24 eller tilsvarende - der kan
anskaffes som brugt og fornuftigt vedligeholdt
inden for et budget på kr. 60.000.
Ansøgningen er ikke sendt til udtalelse i De
Samvirkende Idrætsforeninger, da klubben ikke
er medlem der af.

Kopi af ansøgningen vedlægges.

b.

DDS St. Rørbæk gruppe ansøger om tilskud til
indkøb af 1 kopimaskine samt 2 stk. PC’er, der
er år 2000 sikrede.
Der ansøges om kr. 19.500.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
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19.
Ansøgning om midler fra 5%-nuljen.
Der er kr. 149.000 til fordeling.

A.

Frederikssund Initiativråd ansøger om tilskud tii
arrangement i forbindelse med årtusindskiftet
1999-2000. Der ansøges om kr. 30.000.
Kultur- og fritidsudvalget behandlede i sit møde
den 9. marts 1999 en ansøgning om tilskud på kr.
5.000, som blev bevilget under forudsætning af
at arrangementet gennemføres.
Kopi af ansøgningen vedlægges.

B.

Genoptagelse af punkt 9d - 1998.
p
anmoder om udvalgets stil
lingtagen til en eventuel ansøgning om tilskud til
produktion og husstandsomdeling af Frederikssund/Catoira år 2000 brochure. Initiativet går ud
på at sende det halve af Frederikssund på pil
grimsfærd til Santiago de Compostela og besøg i
Catoira.
Folkeoplysningsudvalget den 25. tebruar 1998.
Udvalgetfinder at ideen er god og opfordrer for
slagsstilleren til at arbejde videre med projektet,
således at konkret ansøgning/budget fremsendes
til udvalget i efteråret 1998.
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Der er nu fremkommet en konkret ansøgning
med budget for markedsføringen af Frederiks
sund - Catoira 2000.
Kopi af følgende bilag vedlægges:
Ansøgning af 18. februar 1998
Ansøgning af 24. februar 1999
Budget af 8. marts 1999.

C.

Foreningen Gambias Venner, Frederikssund an
søger om tilskud til afholdelse af undstillingen
”Det gør en forskel” på Elværket i perioden 20.
marts 1999 til 3. maj 1999.
Der ansøges om kr. 6.000,00.
Ansøgningen og aktivitetskalender for udstillin
gen vedlægges.
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Genoptagelse af punkt 9 - 1999.
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Drøftelse af de fremtidige regler for uddeling af
lederpris og hædring af kommunens idrætsud
øvere.
Folken li snin sudvaleet den 24. februar 1999.
Med udgangspunkt i udvalgets diskussion udar
bejder forvaltningen et oplæg til prisuddelingen
til mødet i marts 1999.
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Forvaltningens oplæg vedlægges.

21.
Genoptagelse af punkt 11 - 1999.
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’’Foreninushjemmeside o» aktivitetskalender
nå Internettet.

Drøftelse af fælles løsning af hjemmeside og ak
tivitetskalender på Internettet for foreningslivet i
Frederikssund kommune. Oplæg v/Carsten
Høymann Olsen.
Folkeo! Ivsnin. sudvalvet den 24. februar 1999.
Punktet genoptages på næste møde.
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Carsten Høymann Olsen foreviste hjemmeside
fra Roskilde og Slangerup kommune + KultuNaut.

1 1 .
Efterretningssager:

A.
Elværket —kommercielle arrangementer.
På Elværksbestyrelsens møde den 25. februar
1999 blev følgende besluttet:
’’Arrangementer der har kommerciel interesse for
enkeltpersoner eller forretninger/virksomheder
forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse.”
B.
Annonce vedr. 5%-puljen.
Kopi vedlægges.
C.
Idrættens Samarbejdsudvalg i Frederiksborg Amt
indbyder til debataften om revision af folkeop
lysningsloven, torsdag den 25. marts 1999 kl.
19.00 på Kulsvierskolen i Alsønderup.
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D.
Michael Mønster fremsender evaluering af projektet ’’Året der gik i Frederikssund” samt et ek
semplar af filmen.
Kopi af evalueringen vedlægges.
E.
Medlem af folkeoplysningsudvalget Svend Chr.
Nielsen meddeler i brev af 10. marts 1999, at han
tiltræder et job i Paris, og derfor ikke længere
kan deltage i folkeoplysningsudvalgets møder.

23.
Eventuelt.

