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Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 60

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.
Normalforretningsordenen § 3.

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

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. september 2014
Godkendt.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) var ikke til stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 61

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

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. september 2014
Orientering om start- og åbingsbrag for Kulturpas 2014.
Orientering om Murmal-projektet.
Orientering om arbejdet med etablering af kunstgræsmiljø i Dalby.
Indbydelse til 150 år fødselsdag i Jægerspris Skytteforening runddelt til udvalgets medlemmer.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) var ikke til stede.
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Journal nr.:
022133-2013

Sag nr. 62

Orientering om Kulturpuljen 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Kultur- og fritidssekretariatet giver her en status og orientering om fordelingen
af tilskud fra Kulturpuljen pr. 26. august 2014.
Puljemidler 2014

756.395 kr.

Overskud fra 2012

213.000 kr.

Puljemidler i alt

969.395 kr.

Disponerede midler 2014*
Trykt kulturkalender, lokalavisen

85.000 kr.

Kultunaut. Elektronisk kalender

25.000 kr.

Andet (fx Skjelskør vedligehold)

8.000 kr.

Kulturpris

25.000 kr.

KulturMetropolØresund

70.000 kr.

Reserverede underskudsgarantier

60.000 kr.

Sommeraktiviteter reserveret

50.000 kr.

Godkendte ansøgninger under 15.000 kr. 3. kvartal **

0 kr.

*Ovenstående beløb udgøres enten i brutto eller i nettobeløb, hvorfor de ikke
kan sammenlægges.
* *Godkendte ansøgninger under 15.000 siden 7. maj 2014: ingen
Afviste ansøgninger siden 7. maj 2014: ingen
Puljemidler pr 26. august 2014 udgør restbudget på 528.000 kr.
Udover allerede forbrugte midler på 441.000 kr. er der disponeret midler for
ca. 111.500 kr.
Det betyder et reelt restbudget på ca. 416.000 kr.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. september 2014
Orientering givet.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Oversigtsark september 2014

Sager til behandling

Journal nr.:
001134-2014

Sag nr. 63

Fritidspolitik 2014 Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Fritidsudvalget afholdt i foråret 2014 fem dialogmøder med deltagelse af interesserede borgere, foreninger og politikere. Kultur- og Fritidssekretariatet har
samlet alle de input, som kom i løbet af de frem dialoger sammen, og vil på
udvalgsmødet fremlægge et bud på, hvordan Fritidspolitikken kan struktureres, og på hvilke temaer en Fritidspolitik for Frederikssund Kommune opbygges omkring.
Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Udvalget drøfter og træffer afgørelse om, hvordan Fritidspolitikken ønskes struktureret.
2. Udvalget drøfter og træffer afgørelse om, hvilke temaer Fritidspolitikken skal opbygges omkring.
3. Kultur- og fritidssekretariatet fremlæggers på førstkommende møde
fornyet tids- og procesplan for den videre proces.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. september 2014
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3) Godkendt med bemærkning om, at fornyet tids- og procesplan for den
videre proces fremlægges inden årets udgang.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.
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Journal nr.:
009814-2014

Sag nr. 64

Skibby Kino ansøgning om tilskud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Kultur- og fritidssekretariatet har modtaget en ansøgning fra Skibby Kino om
løbende driftstilskud på minimum 30.000 kr.
Skibby Kino er orienteret om, at Kulturpuljen ikke yder driftstilskud, og såfremt
ansøgningen imødekommes positivt, vil der være tale om et engangsbeløb.
Fritidsudvalget har tidligere behandlet ansøgninger fra Skibby Kino om at opnå
samme vilkår for drift som Slangerup Bio.
Skibby Kino ejer selv deres bygning, og driften varetages af foreningens frivillige medlemmer som tæller ca. 40 personer.
Udover visning af biograffilm er Skibby Kino et kulturelt samlingssted for lokalområdet, og der gøres en indsats for at tilbyde forskelligartede arrangementer
fx koncerter, særarrangementer i ferier og højtider, fødselsdagsarrangementer. Desuden laves der målgruppeorienterede filmvisninger som seniorforestillinger, babybio, skole og børnebio mv.
Skibby Kino søger tilskud til en række renoverings- og forbedringsprojekter:
1. Anlæg til opvarmning af biografsal (estimeret: 175.000 kr.).
2. Nyt visningsudstyr til caféområde (ca. 15.000).
3. Maling af caféområdet.
4. Renovering af biografstole.
5. Renovering af scene (gøre den mere egnet til teater og koncerter).
6. Ekstra billetcomputer.
7. Udskiftning til LED belysning i biografsal.
8. Nye møbler til møderum mhp. udlejning.
Regnskabet for 2013 viser et resultat på 21.000, og der er i 2014 budgetteret
med et resultat på 41.000 mhp. at etablere en opsparring, der sammen med
øvrige fonde kan dække ovenstående udgifter.

Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter ansøgningen om tilskud og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. september 2014
Fritidsudvalget beslutter at imødekomme ansøgning om drifttilskud på 30.000
kr. for 2014.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

Bilag:

[Captia] Ansøgning om tilskud 2014 (S)
Revideret regnskab 2013
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Journal nr.:
001586-2014

Sag nr. 65

Budgetopfølgning 30. juni 2014 Fritidsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget budgetopfølgning pr.
30. juni 2014 for Fritidsudvalgets samlede driftsområde.
Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 59 %. Det samlede budget
forventes overholdt.
Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til hverken tillægsbevillinger eller
overførsler af budget fra øvrige udvalg.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
1. Budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. september 2014
Anbefales.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

Bilag:

2014-06-30 Budgetopfølgning Forbrugsrapport - FRI
2014-06-30 Budgetopfølgning - Noter til forbrugsrapport - FRI
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Journal nr.:
017001-2014

Sag nr. 66

Budgetopfølgning 2014 - anlægsprojekter - Fritidsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Økonomiafdelingen har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af sommeren 2014.
Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i
forhold til deres færdiggørelsesgrad. Der følges op i forhold til afvigelser, som
kan forekomme som følge af tidsmæssige eller økonomiske årsager.
I det vedlagte bilag "Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Fritidsudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af
nuværende budget, forbrug pr. 25. august 2014, resterende budget i 2014,
forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) i 2014 samt nyt korrigeret budget for 2014 efter tillægsbevillinger.
I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter, herunder om der omplaceres budget til perioden 2015-2018. De foreslåede omplaceringer af budget til 2015 indarbejdes i oplægget til anlægsbudget for 20152018.
På Fritidsudvalgets område er der budget for samlet 14,8 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 0,9 mio. kr. pr. 25. august 2014.
Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af budgettet i 2014 med
-5,6 mio. kr., der vedrører følgende 2 anlægsprojekter:
ORI Kunstgræs: Etablering af kunstgræsbane ved ORI-anlægget på Bjergvej i
Oppe Sundby blev indarbejdet i 2014 ved Budgetaftalen for 2014. Budgettet
på 5,2 mio. kr. flyttes til 2015 pga. udskydelse af projektets gennemførelse.
Skibby Fritidscenter Anlægspulje: Opsparet overskud på 0,376 mio. kr. af
centrets drift, der er planlagt anvendt i 2015 i forbindelse med gårdhaveprojekt på fritidscenteret med et samlet budget på ca. 1 mio. kr.

Bevilling:
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Tillægsbevillinger på netto -5.576.000 kr. i 2014, der alene vedrører tidsmæssige forskydninger mellem 2014 og 2015. De overførte budgetbeløb indarbej-

des i oplæg til Budget 2015.
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Økonomichefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Tillægsbevillingerne godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. september 2014
Anbefales.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.

Bilag:
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Bilag - anlægsprojekter - Fritidsudvalget

Sager til behandling

Journal nr.:
013934-2014

Sag nr. 67

Slangerup Bio ny kontrakt
Offentlig beslutning:

Anbefales.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.
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Journal nr.:
010309-2014

Sag nr. 68

Aprilfestival 2015 - valg af plakat
Offentlig beslutning:

Afgørelse om plakat til Aprilfestival 2015 truffet.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.
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Journal nr.:
007059-2014

Sag nr. 69

Valg af vinder af Kulturpris 2014
Offentlig beslutning:

Fritidsudvalget valgte årets kulturprismodtager 2014 samt nominerede til prisen.
Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.
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