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Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 13

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.
Normalforretningsordenen § 3.

Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 14

Budgetoplæg 2015-2018
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Tidsplanen for budgetlægningen er godkendt på Økonomiudvalgets møde den
22. januar 2014. Samtidig igangsættes fagudvalgenes drøftelse af forslag til
forbedringer på 1 % af driftsbudgettet, svarende til de rammer, som er udstukket af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014. Endvidere drøfter fagudvalgene yderligere tilpasninger med flerårigt perspektiv samt drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker. Der foretages foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned.
Fagudvalgene drøfter overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete ideoplæg fra administrationen.
Foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned med henblik på
fremlæggelse på budgetseminar 26.-27. juni 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Økonomichefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens
arbejde.
2. Udvalget drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. februar 2014
Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
001264-2014

Sag nr. 15

Frederikssund Festival - ansøgning om
underskudsgaranti
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Frederikssund Festival søger om underskudsgaranti på 30.000 kr. til festivalen
i 2014.
Festivalen afholdes for 32. gang og finder sted den 31. juli - 2. august på Kalvøen i Frederikssund.
Festivalen henvender sig til det voksne publikum med børn. Musikprogrammet
er en blanding af gratis koncerter og koncerter med entré. Fx vil børnekoncerten samt eftermiddagskoncerterne i Humlehaven og Natteltet være gratis. Der
kræves entré til aftenkoncerterne i Valhal.
I 2013 arrangerede festivalen sammen med Sillebroen Shopping en gratis
koncert på torvet foran Sillebroen. Det forsøges gentaget i 2014 med det formål at skabe mere liv i bymidten under festivalen.
Festivalen er momsfritaget. En forudsætning for dette er, at overskuddet doneres til velgørende eller almennyttige formål. Et eventuelt overskud i 2014 vil
blive doneret til velgørenhed eller almennyttige formål i Frederikssund Kommune med fokus på ungdom.
I 2013 havde festivalen et overskud på 40.000 kr., som blev doneret til fire
forskellige idrætsforeninger i Frederikssund: (FFB, Jægerspris Cykelartister,
HK73, Frederikssund Roklub). I 2012 uddelte festivalen et overskud på 51.000
kr.
Der er opstillet et budget med forventede indtægter på 462.000 kr og forventede udgifter på 445.000 kr.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen.
Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. At ansøgningen om underskudsgaranti på 30.000 kr. imødekommes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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FF ansøgning om underskudsgaranti 2014
Budget 2014 - Bilag til ansøgning om underskudgaranti
Årsregnskab Festival 2013
Program13_FINAL

Journal nr.:
003778-2014

Sag nr. 16

Foreningen Norden - ansøgning til
Venskabsbypuljen om dækning af rejseudgifter
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Foreningen Norden søger om tilskud på 2.038 kr. til dækning af rejseudgifter i
forbindelse med deltagelse i Norden Træf 2014, som afholdes i AurskogHøland i Norge 22. – 24. maj 2014.
Temaet for træffet er uddannelse og kultur.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen ny bevilling, idet en evt. udgift skal finansieres inden for Venskabsbysamarbejdet.
Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres indenfor Fritidsudvalgets bevilling.

Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Ansøgningen imødekommes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Ansøgning til Venskabsbypuljen om tilskud til rejse, Foreningen Norden

Journal nr.:
011440-2008

Sag nr. 17

Orientering om indstilling af medlemmer til Slangerup Idræts- og Kulturcenters (SIK) bestyrelse
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vedtægter for Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
I henhold til vedtægterne for Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK), skal
Frederikssund Kommune godkende de af SIK indstillede personer til bestyrelsen for indeværende valgperiode.
Slangerup Idræts- og Kulturcenter har fremsendt en indstilling af 2 personer
med stedfortrædere for indeværende valgperiode.
Grundet SIK's, respektive Fritidsudvalgets mødeterminer, er der truffet en
formandsbeslutning på vegne af Fritidsudvalget om godkendelse af følgende
personer til SIK's bestyrelse:
1. Peter Nielsen, Byvangen 7, 3550 Slangerup. Stedfortræder: Jens Jensen,
Slagslundevej 9, 3550 Slangerup.
2. Jørgen Torm, Bybækpark 29, 3520 Farum. Stedfortræder: Bo Eldrup, Øvej
10A, 3550 Slangerup.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Indstilling til SIK's bestyrelse

Journal nr.:
003763-2014

Sag nr. 18

Anlægsønsker til Idrætsfacilitetspuljen
2014 - Bander til indendørs fodbold
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Indendørs fodbold, hvor spillefladen afgrænses ved hjælp af bander, er stadigvæk en aktivitet, der udøves i hele Frederikssund Kommune i kommunens
haller.
Efterhånden som banderne nedslides, vil reparation i en årrække være mulig,
men efter årtiers intensiv brug, er banderne typisk så nedslidte, at det ikke
længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt fortsat at anvende disse til formålet.
En række idrætshaller har siden kommunesammenlægningen fået bevilget nye
bander via idrætsfacilitetspuljen.
Aktuelt er det banderne i Marbækhallen og i Skuldelevhallen, der ikke længere
er anvendelige, hvis minimumkrav til sikkerhed og funktionalitet skal opfyldes.
Efter samråd med det tekniske servicepersonale, ansøges der på vegne af
fritidssektoren og skolerne om fornyelse af banderne i de nævnte haller, idet
det fakutelt er fritidsbrugerne, der har den langt overvejende benyttelse af
banderne, som kræver op- og nedtagning efter hvert træningspas.
Til indendørs fodbold er der anvist træningstid i hallerne således: Marbækhallen 20 ½ time pr. uge - Skuldelevhallen 15 ½ time pr. uge. Herudover tid til
stævner.
Foreninger, som er primære brugere, er:
Skibby Idræts Klub med i alt 275 fodbold-medlemmer, fordelt med 211 under
25 år og 64 over 25 år.
Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden har i alt 198 medlemmer fordelt med 98
under 25 år og 100 over 25 år. Medlemstallet dækker over flere idrætter.
Herudover anvender Kreds 57 Ferslev, ORI, FIK, skole og SFO hallerne til indendørs fodbold.
Et sæt bander kan erhverves for 50.000 kr., hvorfor den samlede ansøgning
andrager 100.000 kr.
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Frederikssund Idrætsråd udtalelse vil foreligge på mødet.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Idrætsfacilitetspuljen.
Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2014 til idrætsfacilitetspuljen. Beløbet er
bevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen og kan disponeres af fagudvalget. Der er afsat et tilsvarende beløb til puljen i overslagsårene. I forbindelse
med den kommende overførselssag indstilles der overført et restbudget af
puljen fra 2013 til 2014, restbudgettet er dog fuldt disponeret til konkrete
projekter.
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Ansøgningen afvist med henvisning til Idrætsrådets udtalelse.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Tilbud på bander til indendørs fodbold

Journal nr.:
003739-2014

Sag nr. 19

Anlægsønsker på Idrætsområdet IF1864 Frederikssund, Riffelafdelingen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Riffelafdelingen i IF1864, der har skydefaciliteter dels på Marienlystskolen dels
i banegraven ved Genbrugspladsen på Strandvangen i Frederikssund, har begge steder i dag kun mulighed for markering af træffere ved hjælp af et mekanisk anlæg, som med wirer trækker scoringskortene frem og tilbage.
Riffelafdelingen ansøger, i bestræbelserne på at være ajour med udviklingen
på facilitetsområdet, om tilskud til etablering af et tidssvarende elektronisk
markeringsanlæg, der via monitorer giver mulighed for en øjeblikkelig aflæsning af det enkelte skud og en opsummering af dels egne, dels konkurrenternes skyderesultater, som endvidere vil kunne aflæses på stor TV-monitor i
skydefaciliteternes samlingslokaler.
Denne registrering af skyderesultater er almen kendt i såvel national som international sammenhæng og er således gennemtestet også i Danmark, hvor
flere skytteforeninger enten har eller er på vej til at etablere et digitalt scoringsanlæg. For Frederikssundsområdet og omegnskommunernes vedkommende, vil et elektronisk scoringsanlæg dog være banebrydende og således
kunne brande skydesporten yderligere.
Riffelafdelingen, der har 12 baner indendørs på Marienlystskolen og 12 baner
på udendørs anlægget ved Strandvangen, vil ubesværet kunne flytte det elektroniske scoringsanlæg fra vintersæsonen på Marienlystskolen til udendørssæsonen på Strandvangen, hvorved der opnås maksimal udnyttelse af scoringsanlægget.
Riffelafdelingen har selv sparet 200.000 kr. op til formålet og vil med en forventet fondstøtte på 200.000 kr. og et forventet tilskud fra DGI-Skydning (Hovedforbundet) kunne gennemføre projektet med et tilskud fra Idrætsfacilitetspuljen på 150.000 kr.
Der er p.t. ikke sat formkrav til ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen. I det konkrete tilfælde er der således ansøgt via en ansøgningsformular til Frederikssund Kommunes Initiativpulje, hvilket ikke er kotume. Imidlertid rummer ansøgningen, der er fulgt op med fritidssekretariatets gennemgang af projektet
på de respektive lokaliteter, de informationer, der er påkrævet, for at sagsbehandling kan finde sted.

11 / 16

Medlemstallet for IF1864, Riffelafdelingen, er i alt 132, fordelt med 41 under
25 år og 92 over 25 år.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse vil foreligge på mødet.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Idrætsfacilitetspuljen.
Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2014 til idrætsfacilitetspuljen. Beløbet er
bevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen og kan disponeres af fagudvalget. Der er afsat et tilsvarende beløb til puljen i overslagsårene. I forbindelse
med den kommende overførselssag indstilles der overført et restbudget af
puljen fra 2013 til 2014, restbudgettet er dog fuldt disponeret til konkrete
projekter.
Kultur-, Idræts og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Ansøgningen imødekommet.

Elektronisk scoringsanlæg
Ansøgning og tillægsansøgning

Journal nr.:
003759-2014

Sag nr. 20

Anlægsønsker til Idrætsfacilitetspuljen
2014 - Slangerup Speedway Klub
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Slangerup Speedway Klub, der i 2013 indviede et komplet lysanlæg på den
store bane, som muliggør både national og international stævneafvikling og
med mulighed for TV-dækning, ansøger om forbedring af køreforholdene for
klubbens børne- og ungdomskørere i aldersgruppen 4 - 15 år.
Især i forårs- og efterårssæsonen er køretiden begrænset som følge af den i
dag manglende lysdækning på den lille bane, et forhold som bevirker, at klubbens kørere først sent på sæsonen når op på niveau med andre klubbers kørere.
Slangerup Speedway Klub ansøger på denne baggrund om tilskud til etablering
af lysanlæg på den lille træningsbane, som børne- og ungdomskørere anvender.
Medlemstallet for Slangerup Speedway Klub er i alt 115 fordelt med 48 medlemmer under 25 år og 69 medlemmer over 25 år.
Der ansøges i henhold til specificeret tilbud om et tilskud til formålet på
399.450 kr.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse vil foreligge på mødet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Idrætsfacilitetspuljen.
Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2014 til idrætsfacilitetspuljen. Beløbet er
bevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen og kan disponeres af fagudvalget. Der er afsat et tilsvarende beløb til puljen i overslagsårene. I forbindelse
med den kommende overførselssag indstilles der overført et restbudget af
puljen fra 2013 til 2014, restbudgettet er dog fuldt disponeret til konkrete
projekter.
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Sagen udsættes til årets sidste behandling af ansøgninger til Idrætsfacilitetspuljen med baggrund i Idrætsrådets udtalelse.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Ansøgning og tilbud

Journal nr.:
003779-2014

Sag nr. 21

Svømmehaller - indhentning af tilbud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Det er som følge af ny lovgivning vedrørende drift af svømmehaller nødvendigt
at opgradere kommunens to svømmehaller.
I den forbindelse ønskes udarbejdet tilbud på gennemførelse af de nødvendige
tiltag for den lovkrævede opgradering af svømmehallerne i Slangerup og Frederikssund.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Idrætsfacilitetspuljen.
Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2014 til idrætsfacilitetspuljen. Beløbet er
bevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen og kan disponeres af fagudvalget. Der er afsat et tilsvarende beløb til puljen i overslagsårene. I forbindelse
med den kommende overførselssag indstilles der overført et restbudget af
puljen fra 2013 til 2014, restbudgettet er dog fuldt disponeret til konkrete
projekter.
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Der bevilges 20.000 kr. til udarbejdelse af tilbud på nødvendig renovering af svømmehallerne i Slangerup og Frederikssund.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 22

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Børneteaterfestival - samarbejdsaftale med Halsnæs Kommune.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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