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Genoptagelse af punkt 27 - 1998.
Valg af repræsentant til ungdomsskolebestvrelsen.
I følge lov nr. 411 af 13. juni 1990 ”Lov om
ungdomsskoler” §7 stk. 2 deltager en repræsen
tant for folkeoplysningsudvalget i ungdomssko
lebestyrelsens møder uden stemmeret.
Der skal derfor vælges en repræsentant i henhold
til ovenstående.
Folkeo h snimisudval et den 27. mal 1998.
Ole Søegaardforeslog Tommy Fritzen til at del
tage. Tommy Fritzen ønskede ikke at deltage i
møderne.
Ungdomsskolen meddeles at udvalget ikke p.t.
kan udpege et medlem til at deltage i møderne.
Forvaltningen anmodede i brev af 18. august
1998 Kommunernes Landsforening og Under
visningsministeriet om at få afklaret et principielt
spørgsmål omhandlende folkeoplysningsudval
gets repræsentation i ungdomsskolebestyrelsen.
Der foreligger nu svar fra Kommunernes Lands
forening og Undervisningsministeriet.
Kopi af disse svarskrivelser vedlægges.
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Genoptagelse af punkt 15 - 1999.
Uforbrugte 1998 midler på folkeoplysnings
udvalgets område.
I følge vedlagte oversigt er der kr. 252.900 uforbrugte budget 1998 midler på folkeoplysnings
udvalgets område.
I forbindelse med byrådets godkendelse af over
førselsadgang på folkeoplysningsudvalgets om
råde, blev det besluttet, at uforbrugte midler
overføres til drift og vedligeholdelse af bygninger/anlæg, arealer og andre fritidsfaciliteter un
der kultur- og fritidsudvalgets område. Folkeop
lysningsudvalget har udtaleret inden midlerne
disponeres.
Folkeoplysningsudvalget den 24. februar 1999.
Udvalget vil på næste møde behandle konkrete
ansøgninger til denne pulje.
Folkeoplysningsudvalget den 17. marts 1999.
Punktet udsættes til mødet den 28. april 1999.
Ansøgninger, der er indkommet inden den 15.
april 1999 behandles på dette møde.
Forvaltningen vil fremover udmelde det ufor
brugte beløb en månedfør behandlingen, således
at ønsker fra de forskellige foreninger og organi
sationer kan foreligge til mødet.
Der er indkommet følgende ansøgninger:

A.
DDS 1. Frederikssund gruppe ansøger om til
skud til vedligeholdelse af spejderhytten på
Klinten.
Der ansøges om tilskud til
■ ny elvarme og styring kr. 10.000
■ nye toiletter kr. 6.000
■ nye vandarmaturer i køkken og toilet kr.
3.000
■ ny yderdør kr. 2.000
Der ansøges i alt om kr. 21.000.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
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DDS St. Rørbæk Gruppe, ansøger om tilskud til
opførelse af ny spejderhytte på grund ved Morbærvængets børnehave. Spejderne anfører at de
har store pladsproblemer både ude og inde. Der
er eksempelvis ikke plads til at slå telt op, lave
lejrbål, skære/snitte med kniv eller hugge med
økse, som kræver meget plads af hensyn til bør
nenes sikkerhed. Der er desuden pladsmangel
når det gælder oplagring af rafter, trækvogne,
boder til arrangementer og opbevaring af div.
materialer.
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Spejderne fremsender forslag til løsning af pro
blemet i form af køb af grund samt opførelse af
ny spejderhytte.
Der ansøges om kr. 430.000.
Spejderne har sendt en lignende ansøgning til
kultur- og fritidsudvalget, der i sit møde den 9.
narts 1999 gav afslag på ansøgningen.

Kopi af ansøgningen vedlægges.

C.
DDS Svaneungemes Gruppe ansøger om tilskud
til renovering af spejderhytten.
Der ansøges om tilskud til:
• renovering af spejderhyttens tag og tagren
der kr. 50.000
■ fornyelse af flisebelægning ved hovedind
gang kr. 10.000
■ etablering af udendørs vask kr. 5.000
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Der ansøges i alt om kr. 65.000.
Kopi af ansøgningen vedlægges.
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Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud.
Den selvejende institution Frederikssund-Hallen
v/formand Egon Skou ansøger i brev af 7. april
1999 om ekstraordinært at få stillet midler til rå
dighed til udvendig maling af hallerne. Prisen
anslås til ca. kr. 250.000.
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Der ansøges endvidere om tilskud til udskiftning
af gulvbelægning i hal B. Der er indhentet pris
på udskiftning af belægningen, prisen beløber sig
til ca. kr. 350.000.
Frederikssund-Hallen har sendt en tilsvarende
ansøgning til kultur- og fritidsudvalget.
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Kopi af ansøgningen vedlægges.
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Ansøgning om midler fra 5%-nulien.
Der er kr. 123.000 til fordeling.

A.
Rock Solid Græse-Sigerslevvester, v/Søren Niel
sen ansøger om tilskud til start m.v. af klubben.
Der ansøges om kr. 8.000.
Rock-Solid Græse-Sigerslevvester er én ud af et
netværk af klubber for 11 til 14 årige i Danmark.
Klubben bliver drevet af frivillige fra én eller fle
re lokale kirker i samarbejde med Youth For
Christ Danmark. Tilsvarende klubber findes i
England, Holland, Polen, Slovakiet, Tyskland og
New Zealand.
Kopi af ansøgningen vedlægges.

B.
Eva Bædkel,
ansøger på vegne af
hende selv og 4 andre studerende fra Jægerspris
Socialpædagogiske Seminarium om tilskud til et
forsøgs- og udviklingsarbejde, der handler om
trolde og eventyr m.m. Målgruppen er 15 børn
fra en SFO i Frederikssund kommune. Projektet
afsluttes med en fernisering, der afholdes den 10.
+ 11. maj 1999 i Valhal, med billeder, fotos og
skulpturer som udarbejdes af børnene i forløbet.
Der ansøges om kr. 10.425.
Kopi af ansøgning og budget vedlægges.
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c.

ansøger på vegne af Nord
sjællands Landboforening, Familiebrugene, Jagt
foreningen og Lokalkomiteen Danmarks Natur
fredningsforening om tilskud til projekt omfat
tende 2 vandhuller på kommunens jorder. Reno
veringen er støttet af Frederiksborg Amt, der har
betalt det allerede udførte gravearbejde.

a

Uro,

Der ansøges om kr. 1.100.
Kopi af ansøgningen vedlægges.

D.
Frederikssund Vikingeskibslaug ansøger om tilskud
til afholdelse af 50 års jubilæumsudstilling for sø
sætningen af vikingesnekken ” Hugin” i perioden
17. juni til 11. juli 1999. Budgettet for arrangemen
tet udgør kr. 51.000, hvortil der ansøges om tilskud.
Frederikssund Vikingeskibslaug har fremsendt
;n lignende ansøgning til kultur- og fritidsudval
get, og har fået bevilget kr. 20.000 til projektets
udstillingsdel.

Kopi af ansøgningen vedlægges.

28.

Genoptagelse af punkt 21 - 1999.
’’Foreningsh icmrn eside og aktivitetskalender
på Internettet”
Drøftelse af fælles løsning af hjemmeside og ak
tivitetskalender på Internettet for foreningslivet i
Frederikssund kommune. Oplæg v/Carsten
Høymann Olsen.
Folkeoplysningsudvalget den 24. februar 1999.
Punktet genoptages på næste møde.
Carsten Høymann Olsen foreviste hjemmeside
fra Roskilde og Slangerup kommune + KultuNaut.
Folkeoplysningsudvalget den 17. marts 1999.
Udsættes til mødet i april.
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Efterretningssager:
a.
Undervisningsministeriet fremsender pjecen
’’Folkeoplysningsloven i tal”.
Udvalgte dele af pjecen vedlægges i kopi.
b.
Kirsten Eglin, der er suppleant for Svend Chr.
Nielsen, som er trådt ud af folkeoplysningsud
valget, meddeler i brev af 28. marts 1999, at hun
p.g.a. stort arbejdspres ikke kan deltage i udval
gets møder.

30.
Eventuelt.

Mødet slut kl.

