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Folkeoplysningsudvalget
27. september 2006 kl. 17.00
i mødelokale 9

Mødedeltagere:

Finn Vester, Grethe Olsen, Stefan G. Rasmussen,
Henning Romme, Tommy Fritzen, Henning Juellund,
Søren Holmgaard, Alice Linning, Kenneth Jensen, Astrid
Schøbel, Ingelise Ishøi, Judith Sørensen, Hans Riis, Jens
Jørgen Andersen.

Fraværende:

Alice Linning, Stefan G. Rasmussen, Hans Riis, Henning
Romme, Søren Holmgaard.

Mødet slut:

18.20

Grethe Olsen forlod mødet kl. 17.30, og deltog ikke i hele behandlingen af punkt 17, deltog
endvidere ikke i behandlingen af punkterne 18, 19, 20, 21 og 22.
Kenneth Jensen forlod mødet kl. 18.05, og deltog ikke i behandlingen af punkterne 18, 19, 2(
og 22.

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
Sag nr. 17.
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Høring vedrørende folkeoplysningsområdet.
Sag nr. 18.
IF 1864 Skytteafdelingen ansøger om tilskud.
Sag nr. 19.
Frederikssund Oaks ansøger om tilskud.
Sag nr. 20.
Græse- Sigerslevvester Gymnastikforening ansøger om tilskud.
Sag nr. 21.
Lederpris - 2006.
Sag nr. 22.
Eventuelt.

Sag nr. 17.

Høring vedrørende folkeoplysningsområdet.

Journal nr.:

18.15 K04/OM

Sag fra:

Sammenlægningsudvalget.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunesammenlægningen er kommunerne
blevet pålagt at gennemføre harmonisering - også på
folkeoplysningsområdet med virkning pr. 1. januar 2007.
Sammenlægningsudvalget har derfor på sit møde den 31. august
2006 besluttet at udsende følgende i høring:
• Forslag om nedsættelse af folkeoplysningsudvalg
• Forslag til modeller for tilskudsordning for det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde
• Forslag til model for tilskudsordning for den folkeoplysende
voksenundervisning
Forslagene med bilag fremgår af bilagsoversigten.
Høringssvar skal fremsendes senest pr. 7. oktober 2006.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Ingen.
Brev af 8. september 2006 vedrørende høring
• på aftenskoleområdet - med underbilag (Bilag 1).
• på foreningsområdet - med underbilag (Model 1, Model 2
og Notat vedrørende økonomiske konsekvenser ved ny
tilskudsordning).
• vedrørende nedsættelse af folkeoplysningsudvalg - med
underbilag (Forslag om nedsættelse af
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Folkeoplysningsudvalg i Ny Frederikssund kommune pr. 1.
januar 2007).

Indstilling:

Folkeoplysningsudvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 27. september 2006, sag nr.
17.
Nedsættelse af folkeoplysningsudvalg:
Henning Juellund omdelte et ændringsforslag som flertallet af
udvalget anbefaler.
Kenneth Jensen og Finn Vester støtter det oprindelige forslag.
Forslag til model for tilskudsordning for det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde:
Det anbefales, at der indføres en overgangsordning således, at
de foreninger, der har indgået løntunge kontraktordninger
kompenseres indtil sommeren 2007.
Forslag til model for tilskudsordning for den folkeoplysende
voksenundervisning:
Fremsendes med anbefaling.

Sag nr. 18.

IF 1864 Skytteafdelingen ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

IF 1864 Skytteafdelingen ansøger om tilskud til anskaffelse af 2
nye kortdistancerifler.
Der ansøges om et tilskud på kr. 23.600.
Der ansøges endvidere om tilskud til en foretaget støjmåling.
For at få en miljøgodkendelse er Skytteafdelingen af teknisk
forvaltning blevet pålagt at få foretaget en måling af
støjforholdene på 50 m banen ved Strandvangen.
Målingen har kostet foreningen kr. 17.165, som er det beløb, der
ansøges om tilskud til.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 23. august 2006 kr. 18.322. Til rest kr. 118.962.
Ingen.
IF 1864 Skytteafdelingens ansøgning af 7. september 2006.
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Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 27. september 2006, sag nr.
18.
Udsættes, da udvalget ikke er beslutningsdygtigt.

Sag nr. 19.

Frederikssund Oaks ansøger om tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Oaks ansøger om tilskud til at flytte klubbens
aktiviteter fra Falkenborgskolen til Åbjergskolen.
Klubben har gennem en årrække trænet på Falkenborgskolen,
men føler ikke længere den fornødne imødekommenhed fra
personalets side, og ønsker derfor at samle alle aktiviteter på
Åbjergskolen, hvor klubbens kampbane er, og hvor
ungdomsafdelingen har indendørs træningstid om vinteren.
En flytning af aktiviteterne kræver et sted til opbevaring af
klubbens spilleudstyr og øvrige materiel. Klubben foreslår derfor,
at der opstilles 2 stk. 20 fods lagercontainere med indlagt lys, på
området i umiddelbar nærhed af kampbanen på Åbjergskolens
område.
Ifølge indhentet tilbud er prisen på 2 containere, kr. 43.750 incl.
moms.
Der er ikke indlagt lys i containerne, dette arbejde vurderes til kr.
5.000.
Der ansøges om et tilskud på i alt kr. 50.000.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 23. august 2006 kr. 18.322. Til rest kr. 118.962.
Ingen.
Frederikssund Oaks ansøgning af 15. september 2006.
Udvalget anmodes om stillingtagen.
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Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget, den 27. september 2006, sag nr.
19.
Udsættes da udvalget ikke er beslutningsdygtigt.

Sag nr. 20.

Græse- Sigerslevvester Gymnastikforening ansøger om
tilskud.

Journal nr.:

18.16 040/HR

Sag fra:

Børne- og kulturforvaltningen.

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Græse- Sigerslevvester Gymnastikforening ansøger om tilskud til
en trænings- og ’’rystesammen” tur til Gymnastikhøjskolen i
Ollerup for to hold fra gymnastikforeningens børn- og ungehold i
spring/rytmegymnastik.
Der ansøaes om et tilskud på kr. 5.900.
Gymnastikforeningen fik i 2004 bevilget et tilskud på kr. 7.200 til
en trænings- og opvisningstur i Italien.

Bevilling:

Økonomiske og personale
mæssige bemærkninger:
Bilag:
Indstilling:
Beslutninger:

Materiale og aktivitetspuljen 375.02.014.06. Budget i 2006 kr.
137.284.
Forbrug pr. 23. august 2006 kr. 18.322. Til rest kr. 118.962.
Ingen.
Græse- Sigerslevvester Gymnastikforenings ansøgning af 21.
september 2006.
Udvalget anmodes om stillingtagen.

Folkeoplysningsudvalget, den 27. september 2006, sag nr.
20.
Udsættes da udvalget ikke er beslutningsdygtigt.
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Sag nr. 21.

Lederpris - 2006.

Journal nr.:

18.14.15 K5/HR

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Folkeoplysningsudvalget udpeger årets leder ud fra de indsendte
emner fra klubber og foreninger i Frederikssund kommune.
For at komme i betragtning skal følgende kriterier være opfyldt.
Vedkommende skal være medlem af klub, forening eller lignende,
der er tilskudsberettiget efter Frederikssundordningens
bestemmelser.
Vedkommende skal bestride- eller indenfor det sidste år, have
bestridt et ulønnet lederhverv, og/eller ulønnet trænervirke, samt i
en årrække have virket som leder og/eller træner for en klub,
forening eller lignende kreds i Frederikssund kommune.
Der foreligger 1 indstilling fra:
Det Danske Spejderkorps 1. Frederikssund Gruppe.
Sidste frist for indsendelse af lederemner var den 18. september
2006.

Bevilling:

Konto for diverse tilskud og præmier.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Indstilling fra Det Danske Spejderkorps 1. Frederikssund Gruppe
af 13. september 2006.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Folkeoplysningsudvalget den 27. september 2006, sag nr. 21.
Der er ikke p.t. indkommet meddelelse om personer, der er blevet
danmarksmester, nordisk mester, europamester eller
verdensmester, som også bliver hædret i forbindelse med
uddeling af lederpris. Sidste frist for indsendelse af disse
oplysninger er søndag den 1. oktober 2006.
Såfremt der ikke indkommer meddelelse om ovennævnte uddeles
der ikke lederpris i 2006.
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Sag nr. 22.

Eventuelt.
Intet.

sign.
Finn Vester

______sign

________ afbud_______

Grethe Olsen

Stefan G. Rasmussen

afbud______
Henning Romme

_____ sign.

_____ sign.

Ingelise Ishøi

Tommy Fritzen

______ sign._____

______ afbud_____

Henning Juellund

Søren Holmgaard

afbud
Alice Linning

______ sign.

Kenneth Jensen

sign.
Astrid Schøbel

afbud
Hans Riis

_______ sign._____
Jens Jørgen Andersen

_______ sign.

Judith Sørensen

__sign.____

Ole Munch

