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Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 70

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 08. oktober 2014
Godkendt.
Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 71

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

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Godkendt.
Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
018126-2014

Sag nr. 72

Orientering om status på gavebrev fra
Wm. E. Berntsen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Wm. E. Berntsens gavebrev.
Direktør Wm. E. Berntsen skænkede i 1993 et gavebrev til Frederikssund
Kommune. Gaven lød på 2 mio. kr., der skulle anbringes i et pengeinstitut eller
aktiver med henblik på at generere renter til indkøb af materialer og andre
kunstgenstande, som anbringes i det offentlige rum eller offentligt tilgængelige arealer.
I gavebrevet noteres, at kapitalen kan nedbringes subsidiært efter 15 år, såfremt de bruges til samme formål, som renterne er tiltænkt.
Pengene er placeret i Danske Forvaltning (Division af Danske Bank).
På nuværende tidspunkt er der 102.916 kr. i frie midler og værdipapirer for
2.233.333 kr.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Orientering givet.
Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:

Gavebrev
Kunstindkøb støttet af Berntsen Gavebrev
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Journal nr.:
001158-2014

Sag nr. 73

Sommeraktiviteter 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fritidsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2014 at bevilge en ramme
på 50.000 kr. til sommeraktiviteter i 2014. Sommeraktiviteter er en bred vifte
af arrangementer og tilbud, der tilrettelægges og afholdes af kulturinstitutioner og lokale foreninger. Målgruppen for aktiviteterne er børn i alderen 9-14
år.
Sommeraktiviteter 2014 bestod af i alt 15 forskellige tilbud, hvor af tre blev
aflyst. To arrangører har ikke oplyst deltagerantallet. Registrerede deltagerantal er ca. 450 børn og 80 voksne.
Der blev trykt et katalog i 1000 eksemplarer, som stort set alle blev fordelt.
Særligt på biblioteket og turistbureauet var der god afsætning.
Desuden blev kataloget formidlet digitalt på kommunens hjemmeside – samt
via skolernes forældreintra.
Den lokale presse var ude og dække flere aktiviteter med både billeder og
reportager.
Arrangementer i sommerferien giver foreninger og kulturinstitutioner mulighed
for at møde publikummer, brugere mv. på andre måder, og deltagerne får
mulighed for sjove aktiviteter i lokalområdet. Tilbagemeldingerne har generelt
været positive og med forslag til, hvordan konceptet kan blive endnu stærkere, såfremt det ønskes fortsat.
Samlet blev der afholdt udgifter for 42.676 kr. Det overskydende beløb føres
tilbage til kulturpuljen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Orientering givet.
Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Bilag - evaluering af sommeraktiviteter 2014

Sager til behandling

Journal nr.:
019753-2014

Sag nr. 74

Slangerup Petanque Club
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommunes Idrætsfacilitetspulje.
Slangerup Petanque Club ansøger om støtte til anlæggelse af nye baner ved
Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
Det fremgår af ansøgningen, at Slangerup Idræts- og Kulturcenter stiller et
område til rådighed for udvidelsen af klubbens nuværende baneareal.
Klubben har indhentet tilbud på 20.000 kr., hvor der ikke drænes, men blot
afskrabes jord, som bortkøres, hvorefter ny banebelægning etableres. Der er
endvidere indhentet et tilbud på 50.000 kr., hvor banen bygges op fra bunden
inkl. dræn.
Klubben anmoder om, at kommunens vejvæsen deltager i opgaven med henblik på billiggørelse af projektet. Dette er imidlertid ikke muligt, hvorfor de
alternative tilbud udgør henholdsvis 20.000 kr. og 50.000 kr.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse er vedhæftet sagen som bilag.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der 922.322 kr., der
endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Kultur-, Idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Fritidsudvalget træffer beslutning i sagen.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Ansøgningen om 20.000 kr. bevilliget under forudsætning af, at der indhentes
byggetilladelse samt, at driften fremadrettet varetages af SIK eller foreningen.
Kenneth Jensen (A) var ikke til stede.

Bilag:
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Ansøgning

Udtalelse FIR
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Journal nr.:
013701-2014

Sag nr. 75

Anlægsønsker 2014 - Højdespringsmåtte
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I forbindelse med den meget gennemgribende renovering og opdatering af
atletikstadion på Ådalens Skole, som afsluttedes i 2010, blev højdespringsanlægget - udover en kunststofbelagt tilløbsbane - forsynet med en højdespringsmadras med dimensionerne 200 cm x 300 cm x 30 cm. Denne måtte
ligger på en træramme med en højde på ca. 10 cm. Højden fra måttens overflade til tilløbsbanen er således ca. 40 cm, hvilket på etableringstidspunktet
skønnedes at være tilstrækkeligt til at imødekomme de fleste klub- og skoleformål.
ORI-Atletik og Motion har hidtil transporteret en ekstra madras til højdespringsanlægget, når store børn og voksne skal springe højdespring. Ved elimineringen af redskabsskuret i forbindelse med skole- og haltilbygningen, er
det ikke længere muligt at opbevare denne ekstramåtte i den anviste container, som p.t. rummer ORI-Atletiks øvrige materiel.
ORI-Atletik ansøger derfor om tilskud til indkøb af en ny madras, som opfylder
mindstekravene fra det internationale atletikforbund. Dette krav er en måttestørrelse på 500 cm x 300 cm x 50 cm.
Den nuværende måtte vil kunne flyttes til en anden placering ved højdespringsarealet og vil fortsat kunne anvendes til børnetræning.
Den ansøgte madras med tremmerist og springstøtter, overligger og presenning koster i alt 34.735 kr., hvilket er det beløb, der ansøges om.
ORI-Atletik tilkendegiver, at der ikke skønnes at være behov for en sikkerhedstildækning i aluminium, idet hele atletikanlægget er forsvarligt indhegnet.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse er vedhæftet sagen som bilag.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Idrætsfacilitetspuljen.
Af det afsatte budget til idrætsfacilitetspuljen i 2014 er der 922.322 kr., der
endnu ikke er disponeret til konkrete projekter.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Fritidsudvalget træffer beslutning i sagen.
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Ansøgningen om 34.735 kr. bevilliget.

Bilag:

Tilbud på højdespringsmåtte
Udtalelse FIR
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Journal nr.:
022168-2013

Sag nr. 76

Boligafdelingen Rosenvænget - ansøgning om tilskud til kunstprojekt: Att:
Wm. E. Berntsens Fonden
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Wm. E. Berntsens gavebrev.
Boligafdelingen Rosenvænget ønsker at søge støtte til et udendørs, permanent
kunstprojekt i forbindelse med en igangværende renovering af boligområdet.
Der søges om 65.000 kr. inkl. moms.
Boligafdelingen Rosenvænget søgte i oktober 2013 støtte hos Kulturpuljen,
Frederikssund Kommune. Ansøgningen fik afslag, og man opfordrede til at
søge Wm. E. Berntsens gavebrev og udvide ansøgningen med udførligt budget, vedlægge en skitse af kunstværker samt dets placering. Derudover blev
der opfordret til at tydeliggøre en egenfinansiering af projektet.
Billedhugger Steen Overgaard Madsen er gennem en beboerdemokratisk proces udvalgt til at være kunstneren bag Rosenvængets kunstneriske vartegn.
Det endelige værk består af en obelisk ved indkørslen til ejendommen og tilsvarende kunstgenstande på børnenes legearealer - til brug for leg. Se vedhæftede skitser.
Boligafdelingen Rosenvænget/DOMEA har udarbejdet et budget, som vedlægges sagen. Egenbetaling på 15.000 kr.
På nuværende tidspunkt er der 102.916 kr. i frie midler og værdipapirer for
2.233.333 kr.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Kultur-, idræts og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Ansøgningen drøftes, og at der træffes afgørelse.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Sagen drøftet.
For stemmer: Tom Lysgaard (E) og Anne-Lise Kuhre (A)
Imod stemmer: Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Kristian Moberg
(V), Morten Skovgaard (V), Lars Thelander Bostrøm (O).

Bilag:
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Boligafdelingen Rosenvænget Ansøgning til Wm. E. Berntsens Fonden

Journal nr.:
019660-2014

Sag nr. 77

Rensning af skulpturer i det offentlige
rum
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Wm. E. Berntsens Gavebrev.
Frederikssund Kommune ejer en række bronzeskulpturer, som er placeret i det
offentlige rum. Flere af disse skulpturer trænger til en rensning.
Der er indhentet et tilbud hos Bronzestøberiet Leif Jensen på rensning af otte
skulpturer i Frederikssund Kommune:


Springvandsskulptur ”Moderne Menneske”, udført af Morten Nielsen
Torvet, 3600 Frederikssund



Skulptur ”Moder Jord”, udført af Josef Salamon
Foran Slangerup administrationscenter



Skulptur ”Birgit”, udført af Povl Søndergaard
mellem Langes Magasin og Rådhuskroen



Skulptur ”Pige der sætter hår”, udført af Povl Søndergaard
Mellem Færgevej og Havnegade mod havnen



Figur ”Liggende kvinde”, udført af Ulf Rasmussen
Plænen foran Restaurant Kalvøen Frederikssund



Buste af Gentleman Chris, udført af Emmanuel Nielsen
Frederikssund Hallen



Siddende torso ”Kvindekrop”, udført af Ulf Rasmussen
Plejecentret Østergården, Frederiksborgvej (indkøbt af Statens museum for kunst og udlånt derfra)



Skulptur ”Min indre svinehund”, udført af Jens Galschiøt
Ved Elværket, Frederikssund

Rensningsbehov mv. er uddybet i vedhæftede tilbudsmateriale. En rensning af
alle ovennævnte skulpturer andrager 202.020 kr.
Der er på nuværende tidspunkt 102.916 kr. i frie midler og værdipapirer for
2.233.333 kr. tilbage i gavebrevet
Bevilling:
Økonomiske og
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Sagen drøftet.
Udvalget beslutter at afsætte midler til renovering af skulpturen Moderne
Menneske jf. bilag. Renoveringen af skulpturen koster 115.800 kr. Der er p.t.
102.916 kr. i frie midler i gavebrevet. Det resterende beløb på 12.882 kr. afholdes af Kulturpuljen.

Bilag:
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Tilbud på rensning af skulpturer september 2014

Journal nr.:
019226-2014

Sag nr. 78

Ida Trier Design udsmykning - ansøgning om tilskud Berntsen Fonden
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Wm. E. Berntsen gavebrev.
Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning til Wm. E. Berntsens gavebrev om
tilskud til materialer og montering i forbindelse med udsmykning af gennemgang i Jernbanegade (gågaden) i Frederikssund.
Ansøger - Ida Trier Dahlkild - søger om i alt 6.000 kr.
Ida Trier Dahlkild er grafiker, kunstner og forretningsindehaver på gågaden i
Frederikssund By. I forretningen drives blandt andet en tegne/maleklub for
teenagere.
Projektet udføres sammen med de unge mennesker. Udsmykningen består af
malerier på træplader, som lakeres og monteres i gennemgangen fra Jernbanegade ved Vandkunsten og til Servicegaden.
Motivet udarbejdes i samarbejde med de unge samt Choko Bixen og Bagergaarden. Resultatet bliver et maleri i en meters højde – og hele gennemgangens længde.
Malerierne ventes udført i november og december og monteret omkring nytår.
Ida Trier Dahlkild har for nylig gennemført projekt ”Kunst i korridorerne” i
samarbejde med Boligselskabet Rosenvænget i Frederikssund og Ungdomsskolen. Se artikel om projektet i bilaget.
Der er på nuværende tidspunkt 102.916 kr. i frie midler og værdipapirer for
2.233.333 kr. tilbage i gavebrevet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Sagen drøftet. Ansøgningen afvist.

Bilag:

Ansøgning fra Ida Trier Design
Ida Trier, boligselskabet Rosenvænget og Ungdomsskolen
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Journal nr.:
019339-2014

Sag nr. 79

Mødekalender 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesloven.
Forslag til mødekalender for 2015 forelægges til udvalgenes godkendelse af
egne mødedatoer.
Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger den
sidste onsdag i måneden, Økonomiudvalgets møde en uge før, og at fagudvalgenes møder ligger to uger før Økonomiudvalget. Princippet er enkelte måneder modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces osv.
Følgende mødedatoer foreslås for Fritidsudvalgets møder 2015:
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den
den
den

14. januar
4. februar
4. marts
15. april
6. maj
3. juni
19. august
9. september
7. oktober
4. november
2. december

Alle kl. 16.00.
Derudover er der torsdag den 16. april og fredag den 17. april årsmøde i
Danmarks Biblioteksforening.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Forslag til mødekalender 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 08. oktober 2014
Godkendes idet mødet 7. oktober flyttes til 8. oktober kl. 17.
Deltagelse i Danmarks Biblioteksforenings årsmøde afventer beslutning. Administrationen tilmelder udvalget KL's Kultur- og Fritidskonference den 21. og 22.
maj 2015.

Bilag:
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Politisk mødekalender 2015 - 1. udkast

