Dag og år

25. maj 2000

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Dagsorden til Folkeoplysningsudvalgets møde
den 25. maj 2000 kl. 19.30 i byrådssalen.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen (formand)
Mikkel Østergaard (næstformand)
Bente Hansen
Ebbe Nielsen
Søren Høj lyng
Sonni Nørløv
Carl Guldbjerg Jensen
Anni Skov
Jan Vogel
Leder-, lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Aage Johannisson (aftenskolerne)
Jan Bay Jørgensen (foreningerne)

Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Jørn Lindhardt
Fra administrationen:
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i.
Referat fra sidste møde
Er tidligere udsendt.
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FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

2.
Meddelelser fra formanden
a.
Referat af møde den 13. april om kulturugeme
2000 .
(Kopi vedlagt)
b.
Referat af brugerrådsmøde den 23. marts
2000 .
(Kopi vedlagt)
c.
Invitation til temaaften om kommunens kul
tur- og fritidspolitik den 8. juni kl. 19 - 22 i
Skibby Kino. Samtlige klubber, foreninger
kulturgrupper m.m. vil blive inviteret.
Invitation omdeles på mødet.
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3.
Opgørelse over restbeløb på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse over forbrug pr. 18. maj på folkeop
lysningsudvalgets område.
Opgørelsen vedlægges i kopi.
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4.
Ansøgning om tilskud til Sactival 2000
J.nr. 18.00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Støtte- og aktivitetscenter Vest fremsender an
søgning om tilskud til afholdelse af festival for
udviklingshæmmede med pårørende.
Der søges ikke tilskud til et konkret beløb.
Festivalen afholdes den 5. august i Helsingør,
alle udviklingshæmmede i Frederiksborg kan
deltage.
Der har tidligere år været bevilget kr. 3.000,- i
underskudsgaranti. Der blev sidste år ikke
udbetalt noget tilskud, idet festivalen gav over
skud.
Forvaltningen anbefaler, at der bevilges kr.
1.000,-. Tilskuddet udbetales ved fremvisning
af regnskab.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
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5.
Banket 2000
J.nr. BK 00.05.07
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Orientering fra arbejdsgruppen, som består af
Jan Bay Jørgensen, Søren Højlyng og Jens
Brogaard Jensen, omkring afholdelse af
idrætsbanketten den 7. oktober i Skibby Kino.
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6.
Åbent folkeoplysningsudvalgsmøde
J.nr. BK 18.02
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Udvalget besluttede på møde den 30. marts
2000, at der afholdes et åbent møde den 31.
august 2000 med henblik på at komme frem
med ideer og forventninger foreninger og folke
oplysningsudvalget imellem.
Der skal udformes hovedpunkter, som mødet
skal tage udgangspunkt i.
Indstillingsbilag vedlægges.
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7.
Tilskud til fælles-kommunal transportpulje
J.nr. BK 18.00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Dansk Handicap Idrætsforbund fremsender
ansøgning om kr. 3.103,- i tilskud til fælles
kommunal transportpulje for handicappede
idrætsudøvere bosiddende i Fr.borg amt.
Der har i 1999 været 2 deltagere fra Skibby,
der har benyttet sig af ordningen.
Deltagerne betaler selv kr. 10,- og den fælles
kommunale transportpulje betaler resten.
Der blev i 1999 ikke ansøgt om tilskud, idet
der resterede et restbeløb fra 1998, som skulle
anvendes først.
Forvaltningen anbefaler, at der bevilges kr.
3.103,-.
Kopi af ansøgning samt regnskab vedlægges.
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8.
Regnskab fra Skibby musikskoles aftenskole
for 1999
J.nr. BK 18.15.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Musikskolens aftenskole har indsendt regn
skab vedrørende tilskud til undervisning i
skoleåret 1999.
A f regnskabet fremgåir, at aftenskolen har haft
en meraktivitet på kr. 9.493,75 i forhold til det
kommunale tilskud.
Indstillingsbilag vedlægges i kopi
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9.
Regnskab fra AOF Skibby for 1999
J.nr. BK 18.15.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
AOF Skibby fremsender regnskab for skoleåret
1999.
Forvaltningens indstilling med eventuelle be
mærkninger vil foreligge til mødet, idet regn
skabet ikke er færdig gennemgået.
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io.
Budget 2001
J.nr. BK 00.01
Afgøres af byrådet
Økonomisk forvaltning fremsender budgetop
læg 2001.
Der er på folkeoplysningsudvalgets område i
alt foreslået afsat kr. 930.400,-.
Til mellemkommunale betalinger er foreslået
afsat kr. 126.700,-.
Til Svømmeklubben ’’Hellas Junior” er foreslået
afsat kr. 63.100,-.
Kommunernes Landsforenings pris- og
lønskøn er anvendt for pris- og lønregulerin
gen.
Tidsplan samt generelle retningslinier vedlæg
ges i kopi.
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11.
Ekstra tilskud til Sønderby Petangue klub
J.nr. BK 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Sønderby Petanque klub fremsender ansøg
ning om ekstra tilskud på kr. 3.700,- til fær
diggørelse af baner.
Der blev i januar måned bevilget kr. 5.000,men beløbet var ikke tilstrækkeligt til at få ba
nerne lavet færdige.
Klubben råder selv over kr. 1.000,- men øn
sker at anvende dette beløb til klubbens ny
startede aktiviteter.
Kopi af ansøgning vedlægges.
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12.

Opsætning af bomme ved klubhus i Nord
mandsmosen
J.nr. BK
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Trop og Flok fremsender ansøgning om
tilskud på kr. 15.000,- til opsætning af bomme
ved klubhuset i Nordmandsmosen.
Der har været store problemer med, at der har
været ubudne gæster, som kører i bil ned på
pladsen ved klubhuset og ødelægger området.
Bommene ønskes opsat, så der ikke kan
komme uvedkommende (kørende) ind på om
rådet.
Teknisk forvaltning har været kontaktet, og
har udarbejdet tegning over hvor det er mest
hensigtsmæssigt bommene bliver opsat.
Kopi af ansøgning vedlægges.
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13.
Eventuelt
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