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Referat fra møde i folkeoplysningsudvalget den 27. maj
2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Jens Timm Jensen
Ebbe Nielsen
Mikkel Østergaard
Søren Højlyng
Jan Bay Jørgensen
Peter Rasmussen
Birthe Boye Nielsen
Verner Jønsson
Fra administrationen:

Conni Haugbølle
Marianne Larsen

Mødedato:

27. maj 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 19.15

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Opfølgning på foreningskurset
Ansøgninger om acontoudbetalinger pr. 1. maj 2004
Opstart af kaiakgruppe
Ansøgning om tilskud til indkøb af stole og borde
Afholdelse af banket 2004
Regnskab fra musikaftenskolen for år 2003
Regnskab fra Skibby aftenskole for år 2003
Flytning af iunimødet
Orientering fra kulturfonden
Ansøgning til kulturfonden - fælles koncert med Jubelkoret og Skibbvkoret
Ansøgning til kulturfonden - Malerkunst i Pilehuset
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Ansøgning til kulturfonden - Biblioteket arrangerer forestilling med Uppercut Danseteater
Ansøgning til kulturfonden -Tilskud til deltagelse i Øresundsfestival
Meddelelser
Eventuelt

1.
Forbrug på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse overforbrug på udvalgets konti pr. maj 2004 fremsendes til orientering.
Opgørelsen vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 27. maj 2004 orienteringen til efterretning.
2.
Opfølgning på foreningskurset
J.nr. BK 00.01 A28
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Fast punkt på dagsordenen med en orientering om igangværende emner indenfor:
a. Samarbejde
b. Information
c. Uddannelse
a.
Foreningslederarrangementet afvikles i oktober - november måned 2004.
b.
Forvaltningen afventer program fra IT-afdelingen til udarbejdelse af foreningsfolderen.
Foreløbige emner til nyhedsbrev: Afvikling af kurser er flyttet til efteråret, foreningers brug af
Selsø slot.
c.
Foreningskurserne afvikles til efteråret.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 27. maj 2004 orienteringen til efterretning, og
foreslog følgende emner til det næste nyhedsbrev: Integrationsministeriets nye pulje,
byggeriet i Skibby idrætshal, indvielse af Skuldelev hallen.
3.
Ansøgninger om acontoudbetalinger pr. 1. maj 2004
J.nr. BK
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
De nye "Regler for tilskud til foreninger" indeholder en mulighed for at få udbetalt et aconto
beløb pr. 1. maj 2004 til dækning af aktivitetsudgifter, og følgende 3 foreninger har indsendt
ansøgning:
Skuldelev sejlklub
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Der søges om en række aktiviteter, som alle falder udenfor kriterierne, så som forsikring af
joller og vedligeholdelse af følgebåd.
Herudover ansøges om kr. 11. - 14.000,- til indkøb af et par brugte joller.
Forvaltningen anbefaler, at der ikke bevilges aktivitetstilskud, idet aktiviteterne falder
udenfor kriterierne.
Med hensyn til tilskud til indkøb af brugte joller, er der mulighed for at bevilge et tilskud fra
puljen "særlige materialer".
Kopi afansøgning vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 27. maj 2004 ikke at bevilge tilskud til
de ansøgte aktiviteter, idet disse falder udenfor kriterierne.
Udvalget var positiv overfor ansøgning om tilskud til indkøb af joller, men afventer
fordelingen i november.
Sønderby Rideklub
Der søges om tilskud til deltagelse i kurser for 9 medlemmer i alt kr. 1.350,-.
Forvaltningen anbefaler, at der bevilges tilskud efter reglerne.
Kopi afansøgning vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 27. maj 2004 et aconto tilskud på kr.
1.350,-.
Skibby idrætsklub
Der søges om en række aktiviteter, hvoraf følgende falder udenfor kriterierne, annoncering,
dommergodtgørelser, rekvisitter og fodbolddragter.
Forvaltningen anbefaler, at der bevilges tilskud efter reglerne til stævner/turneringer og
træner
Kopi afansøgning vedlægges
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 27. maj 2004 et aconto tilskud på kr.
10.000,-til træner- og instruktørløn. De øvrige aktiviteter hvortil der søges om tilskud, kan
ikke efterkommes, idet disse aktiviteter falder udenfor kriterierne.

punktet fortsættes...

punkt 3, fortsat
Skibby Middelaldergruppe "Tirad"
Der søges om tilskud til afholdelse af kursus i pladerustning i Olderborgen, hvor der deltog 13
medlemmer. Der søges i alt om kr. 12.028,09 til dækning af rejseudgifter til instruktør samt
materialer.
Forvaltningen anbefaler, at der bevilges tilskud efter reglerne til leder-, træner- og
instruktøruddannelse.
Kopi afansøgning vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 27. maj 2004 ikke at bevilge tilskud fra
uddannelsespuljen, idet det efter udvalgets opfattelse ikke er et kursus der er rettet mod
trænere- og ledere, men i stedet en aktivitet for foreningens medlemmer. Udvalget
besluttede i stedet at bevilge et aconto tilskud til materialerne på kr. 2.000,- fra puljen
"særlige materialer".
4.
Opstart af kaiakgruppe
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
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Skibby klatreklub fremsender ansøgning om tilskud i forbindelse med opstart af en
kajakgruppe. Klubben har en del medlemmer der er interesseret i havkajakker, og som i dag
ror i deres egne kajakker.
Kajakgruppen vil i første omgang består af voksenroere, der deltager med egne kajakker.
Der arbejdes i øjeblikket på at finde et egnet sted, og Møllekrogen har en god og central
beliggenhed.
Klatreklubben søger i alt om kr. 13.000,- til dækning af indkøb af 2 junior havkajakker og til
uddannelse af instruktører.
Forvaltningen kan oplyse, at der i budgettet er afsat kr. 9.000,- til en initiativpulje, som giver
mulighed for at bevilge tilskud til nye foreninger, samt til nye initiativer i eksisterende
foreninger.
Kopi afansøgning vedlægges
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 27. maj 2004 kr. 3.000,- til indkøb af
kajak fra initiativpuljen. Indkøbet skal foretages inden 1. november, og der ønskes en
tilbagemelding på, hvorledes aktiviteten er kommet i gang.

5.
Ansøgning om tilskud til indkøb af stole og borde
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Kaffekværnen MC-fjordlandet fremsender ansøgning om tilskud til indkøb af stole og borde til
lokalerne på Hanghøj, idet der på nuværende tidspunkt kun er borde og stole til 18 personer.
Der er til en almindelig klubaften ca. 25 - 30 medlemmer og børn hvilket indebærer, at der
er en del personer, der bliver nødt til at stå op eller skiftes om pladserne.
Klubben har i øjeblikket 60 medlemmer.
Forvaltningen kan oplyse, at der ikke i budgettet er afsat beløb til det ansøgte formål, men at
kommunen ifølge folkeoplysningsloven skal stille egnede lokaler til rådighed med inventar til
brug for aktiviteten.
Ansøgningen vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 27. maj 2004 ikke at bevilge tilskud,
idet der ikke er afsat beløb til det ansøgte i udvalgets budget.

6.
Afholdelse af banket 2004
J.nr. BK 00.05.07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Orientering fra arbejdsgruppen, som består af Jan Bay Jørgensen, Birthe Boye Nielsen og
Mikkel Østergaard.
Banketten afholdes lørdag den 30. oktober 2004 kl. 19 - 21.
Folkeoplysningsudvalget blev orienteret på møde den 27. maj 2004.

7.
Regnskab fra musikaftenskolen for år 2003
J.nr. BK 18.15.01
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Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby musikaftenskole fremsender regnskab vedrørende tilskud til undervisning samt
regnskab over debatskabende aktiviteter for år 2003.
Musikaftenskolen har i alt fået udbetalt et tilskud på kr. 76.210,-.
Det fremgår af regnskabet vedrørende undervisning, at aftenskolen ikke har haft den
forventede undervisning, og at der er udbetalt kr. 3.554,- for meget i tilskud.
Af regnskabet vedrørende debatskabende aktiviteter fremgår, at der er udbetalt kr. 30,- for
meget i tilskud.
Forvaltningen anbefaler, at de for meget udbetalte tilskud fratrækkes musikaftenskolens /
årlige tilskud i juli måned 2004.
Indstillingsbilag vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 27. maj 2004 regnskabet.

8.
Regnskab fra Skibby aftenskole for år 2003
J.nr. BK 18.15.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby aftenskole vil på mødet fremlægge regnskab for året 2003 vedrørende undervisning
om debatskabende aktiviteter.
Såfremt aftenskolen ikke når at blive færdig, vil punktet udgå og i stedet blive optaget på
næste møde.
Folkeoplysningsudvalget punktet blev udsat og genoptages på næste møde.

9.
Flytning af iunimødet
J.nr. BK
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Drøftelse omkring flytning af møde fra den 24. juni til den 17. juni, på baggrund af
behandling af ansøgninger til kulturugerne.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 27. maj 2004 at mødet flyttes til den 10.
juni kl. 17.30.
10.
Orientering fra kulturfonden
J.nr BK 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Oversigt over fordeling af kulturfondens midler, samt orientering fra kulturugerne 2004.
Referat fra møde den 30. marts vedlægges.
Referat fra møde den 18. maj vil blive omdelt på mødet.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 27. maj 2004 orienteringen til efterretning.
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11.
Ansøgning til kulturfonden - fælles koncert med Jubelkoret oa Skibbvkoret
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplvsningsudvalget
Jubelkoret og Skibbvkoret fremsender ansøgning om tilskud til afholdelse af fælleskoncert
den 19. september på Selsø slot.
Koncerten afholdes i forbindelse med kulturugerne.
Der søges om tilskud på kr. 7.100,-.
Ansøgningen vedlægges i kopi.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 27. maj 2004 at bevilget tilskud men
afventer en afklaring af spørgsmålet omkring deltagerbetaling. Sagen genoptages på næste
møde den 10. juni.

12.
Ansøgning til kulturfonden - Malerkunst i Pilehuset
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplvsningsudvalget
Pilehuset i Ferslev fremsender ansøgning om tilskud til betaling af en kunstner samt
materialer.
Arrangementet afholdes i forbindelse med kulturugerne.
Der søges om tilskud på kr. 10.000,-.
Ansøgningen vedlægges i kopi.
Folkeoplysningsudvalget ønskede på møde den 27. maj 2004, at få en specificeret
oversigt over hvad udgifterne dækker inden der tages stilling. Sagen behandles på næste
møde den 10. juni.

13.
Ansøgning til kulturfonden - Biblioteket arrangerer forestilling med Uppercut Danseteater
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplvsningsudvalget
Biblioteket fremsender ansøgning om tilskud til afholdelse forestilling med Uppercut
Danseteater som er en opvisning og workshops med breakdance og moderne dans den 23.
oktober.
Forestillingen afholdes i forbindelse med kulturugerne.
Der søges om tilskud på kr. 5.000,-.
Ansøgningen vedlægges i kopi.
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 27. maj 2004 et tilskud på kr. 5.000,-.

14.
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Ansøgning til kulturfonden -Tilskud til deltagelse i Øresundsfestival
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby musikskolen fremsender ansøgning om tilskud til deltagelse i Øresundsfestivalen den
1. - 22. maj 2004 for 15 elever og 4 voksne.
Der søges om kr. 6.000,- til delvis dækning af elevernes deltagerbetaling samt til deres
transport.
Forvaltningen kan oplyse, at ansøgningen ikke falder ind under reglerne for tilskud fra
Kulturfonden. Musikskolen opfordres til i stedet at søge Lions Club.
Folkeoplysningsudvalget behandlede ansøgningen på møde den 27. maj 2004 men kan
ikke efterkomme ansøgningen, idet ansøgningen ikke falder ind under kravene i kulturfonden.
15.
Meddelelser
a.
Skibby idrætsklub fremsender regnskab for året 2003.
Kopi vedlagt.
b.
Skibby Middelaldergruppe "Tirad" fremsender årsberetning samt regnskab for år 2003.
Kopi vedlagt.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 27. maj 2004 meddelelserne til efterretning.
16.
Eventuelt
Intet.

