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Sag nr. 43.

Rytterskolen i Store Rørbæk, vedtægter.

Journal nr.:

82.02

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Kultur- og fritidsudvalget har den 9. november 1999 fremsendt
vedtægter for drift af Rytterskolen i St. Rørbæk til byrådets
godkendelse. Byrådet har den 7. december 1999 godkendt
vedtægterne. Beboerforeningen for Rørbæk-Snostrup har
efterfølgende meddelt, at foreningen ikke ønsker at have fast
repræsentation i brugerrådet, ligesom det fungerende brugerråd har
fremsat kritik af øvrige formuleringer i vedtægterne. Kultur- og
fritidsudvalget v/ formanden, kultur- og fritidsafdelingen og det
fungerende brugerråd har på møde den 6. april 2000 forhandlet om et
endeligt forslag til vedtægter for Rytterskolen i St. Rørbæk. Det
fungerende brugerråd har den 28. april 2000 fremkommet med
afsluttende kommentarer til det af forvaltningen udarbejdede endelige
udkast til vedtægter.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A.
Kultur- og fritidsafdelingens udkast til vedtægter for Rytterskolen i St.
Rørbæk af 9. maj 2000.
B.
Kommentarer af 28. april 2000 til udkast til vedtægter fra det
fungerende brugerråd ved Rytterskolen i St. Rørbæk.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. maj 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 44.

Rytterskolen i Store Rørbæk, driftsoverenskomst.

Journal nr.:

82.02

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Kultur- og fritidsudvalget har den 9. november 1999 fremsendt
vedtægter for drift af Rytterskolen i St. Rørbæk til byrådets
godkendelse. Byrådet har den 7. december 1999 godkendt
vedtægterne. Beboerforeningen for Rørbæk-Snostrup har
efterfølgende meddelt, at foreningen ikke ønsker at have fast
repræsentation i brugerrådet, ligesom det fungerende brugerråd har
fremsat kritik af øvrige formuleringer i vedtægterne. Kultur- og
fritidsudvalget v/ formanden, kultur- og fritidsafdelingen og det
fungerende brugerråd har på møde den 6. april 2000 forhandlet om et
endeligt forslag til vedtægter og driftsoverenskomst for Rytterskolen i
St. Rørbæk. Det fungerende brugerråd har den 28. april 2000
fremkommet med afsluttende kommentarer til det af forvaltningen
udarbejdede endelige udkast til driftsoverenskomst.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A.
Kultur- og fritidsafdelingens udkast til driftsoverenskomst for
Rytterskolen i St. Rørbæk af 9. maj 2000.
B.
Kommentarer af 28. april 2000 til udkast til driftsoverenskomst fra det
fungerende brugerråd ved Rytterskolen i St. Rørbæk.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. maj 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 45.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2000.

Journal nr.:

00.01.002

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2000 for kultur- og fritidsudvalget.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Forvaltningens budgetopfølgningsskema og eventuelle bemærkninger
til budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. maj 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 46.

Indvandrerhuset, Bakkestrædet, renovering.

Journal nr.:

82.18

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

De igangværende renoveringsarbejder i indvandrerhuset,
Bakkestrædet, som omfatter nyt køkken, nye gulvbelægninger, diverse
elarbejde og køb af maling har indtil nu beløbet sig til kr. 85.000. Af
renoveringsprojektet mangler bl.a. isoleringsarbejder på loft og
opsætning af skranke ved køkken.
De samlede udgifter er anslået til kr. 105.000.
Kr. 55.000 finansieres ved hjælp af indvandrerhusets ordinære bevilling
til vedligeholdelse i 2000 på kr. 15.000 og overførsel af husets
uforbrugte midler fra tidligere år på kr. 40.000. Der mangler således kr
50.000.

Bevilling:

Konto for overførsel af uforbrugte driftsmidler fra
folkeoplysningsudvalget. Beløbet udgør kr. 550.060 i 2000. Forbrug pr
11. april 2000 kr. 212.201 Til rest kr. 337.859.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger kr. 50.000 til renovering i
indvandrerhuset, Bakkestrædet finansieret af konto for overførsel af
uforbrugte driftsmidler fra folkeoplysningsudvalget.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. maj 2000.

Ingen.
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Formandens initialer:

Sag nr. 47.

Vikingeskibslauget Sif Ege ansøger om økonomisk støtte.

Journal nr.:

18.16

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Vikingeskibslauget Sif Ege afholder den 1.-5. juni 2000 træf for
vikingeskibe og andre råsejlere på Kalvøen i anledning af skibslaugets
10 års jubilæum.
I den anledning ansøger de om underskudsgaranti på kr. 15.000.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangementer. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 11. april 2000 kr. 188.220. Til rest kr. 133.619

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Vikingeskibslaugets ansøgning af 12. april 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. maj 2000.
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Sag nr. 48

Formandens initialer:

Efterretningssager.
A.

Årsberetning af 1999 og pressemeddelelse fra Team
Hornsherred/Frederikssund.
Bilag vedlagt.
B.
Årsberetning 1999/2000 fra Græse gi. Skole.
Bilag vedlagt.
C.

Indbydelse til kunst og kulturkonference 20. + 21. juni 2000 i Ålborg.
Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. maj 2000.
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Sag nr. 49.

Formandens initialer:

Eventuelt.
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