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Dagsorden til Folkeoplysningsudvalgets møde
den 20. januar 2000 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen (formand)
Mikkel Østergaard (næstformand)
Bente Hansen
Ebbe Nielsen
Søren Højlyng
Sonni Nørløv
Carl Guldbjerg Jensen
Anni Skov
Jan Vogel
Leder-, lærer-, medarbejderrepræsentanter:
P.t. ingen (fra aftenskolerne)
P.t. in g e n (fra foreningerne)

Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Jørn Lindhardt
Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

Næste møde afholdes:
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i.
Referat fra sidste møde
Er tidligere udsendt.
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2.

Meddelelser fra formanden
a.
Referat fra brugerrådsmøde den 28/10-99.
(Kopi vedlagt).

fra Oldtidsfolket fremsender
skrivelse hvori han takker for tilskuddet. Han
oplyser samtidig, at når lokalet er i orden vil
indbyde til en officiel åbning.

har oplyst, at han ønsker at
stille sin post som suppleant i bero.
L t.* ?;

d.
Indbydelse til debataften vedrørende den nye
"Lov om støtte til folkeoplysning” i Allerød den
12. april 2000. Tilmelding gives til
senest den 5. april.
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3.
Rest på udvalgets konti i år 1999
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Der resterer pr. 13. januar 2000 kr. 38.810,på hele folkeoplysningsudvalgets område.
Endelig opgørelse over restbeløb vil foreligge til
mødet, således at de sidste udbetalinger kan
blive indregnet.
Anvendelse af eventuelt restbeløb drøftes på
mødet.
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4.
Afholdelse af Banket i år 2000
J.nr. BK 00.05.07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Drøftelse omkring afholdelse af banket 2000.
Herunder drøftelse af sted for afholdelse af
banketten samt stillingtagen til eventuel billet
salg.
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5.
Tilskud til udvidelse af petanquebane i Søn
derby
J.nr BK 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Sønderby Petanque klub fremsender ansøg
ning om tilskud til udvidelse af eksisterende
petanquebane i Sønderby.
Der søges om kr. 5.000,- til dækning af mate
rialer. Arbejdet vil blive udført af klubbens
medlemmer.
Sønderby Bylaug betalte i 1997 anlæggelse af
1 petanquebane. Klubben har nu fået så man
ge medlemmer, at 1 bane ikke længere er nok,
hvorfor den eksisterende bane ønskes udvidet
til dobbelt bredde. Dette giver plads til 2 - 3
kampbaner.
Sønderby bylaug anbefaler ansøgningen.
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6.
Grundlovsarrangement
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
I 1999 afholdte DGI i samarbejde med DUF et
grundlovsarrangement i forbindelse med
grundlovens 150 års dag. Arrangementet var
rettet imod unge. Det blev en stor succes, som
man har valgt at arbejde videre med.
Der vil derfor i år 2000 være mulighed for at
unge i hver af landets kommuner kan modtage
kr. 2.000,- fra DGI til at lave et sådant arran
gement.
DGI opfordrer endvidere til, at kommunen
supplerer de kr. 2.000,- med et tilsvarende
beløb til at afvikle et grundlovsarrangement for
unge.
Udvalget skal tage stilling til, om vi skal delta
ge i et sådan arrangement og i givet fald hvor
dan det skal gribes an.
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7.
Eventuelt

