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Referat fra møde i folkeoplysningsudvalget den 29. april
2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Jens Timm Jensen
Ebbe Nielsen
Mikkel Østergaard
Søren Højlyng
Jan Bay Jørgensen
Peter Rasmussen
Birthe Boye Nielsen
Verner Jønsson
Fra administrationen:

Conni Haugbølle
Marianne Larsen

Mødedato:

Torsdag den 29. april 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 19.00

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Opfølgning på foreningskurset
Afholdelse af banket 2004
Godkendelse af nv forening - Hammerkrogens kaiakklub
Godkendelse af nv forening - Hornsherred model iernbaneklub
Tilskud til fælles-kommunal transportoulie for handicappede idrætsudøvere
Afvikling af kampagnen "fysisk aktivitet" i uge 24
Orientering fra kulturfonden
Meddelelser
Eventuelt
Ansøgning til kulturfonden - Biblioteket arrangerer teaterforestilling
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1.

Forbrug på udvalgets konti
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse over forbrug på udvalgets konti pr. april 2004 fremsendes til orientering.
Opgørelsen vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget too på møde den 29. april 2004 opgørelsen til efterretning.

2.
Opfølgning på foreningskurset
J. nr. BK 00.01 A28
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Fast punkt på dagsordenen med en orientering om igangværende emner indenfor:
a. Samarbejde
b. Information
c. Uddannelse
a.
Intet nyt, idet udvalget på sidste møde besluttede, at foreningslederarrangementet skulle
flyttes til oktober-november måned.
b.
Intet nyt, foreningsfolderen er under udarbejdelse.
c.
Forvaltningen vil på mødet orientere om det videre forløb.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 29. april 2004 de enkelte punkter til
efterretning. Vedrørende punkt c vil de tidligere planlagte kurser i foråret, af tidsmæssige
årsager, først blive afholdt i efteråret.
3.
Afholdelse af banket 2004
J.nr. BK 00.05.07
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Orientering fra arbejdsgruppen, som består af Jan Bay Jørgensen og Birthe Boye Nielsen, om
afvikling af Banket 2004.
Der er kommet tilbagemelding fra Kino om, at folkeoplysningsudvalget kan benytte denne til
banketten den 30. oktober kl. 19-21.
Folkeoplysningsudvalget blev på møde den 29. april 2004 orienteret om de store linier for
afholdelse af banketten. Mikkel Østergaard indgår i arbejdsgruppen.

4.
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Godkendelse af ny forening - Hammerkroqens kaiakklub
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Hammerkrogens Kajakklub fremsender ansøgning om godkendelse som forening.
Kajakklubben har deres aktiviteter ved Hammergården, Hammer Bakke 13, og der er p.t. 14
medlemmer.
Klubben har afholdt stiftende generalforsamling den 24. juni 2002, hvor klubbens vedtægter
blev godkendt.
Klubbens formål er at dyrke kajaksport med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben, at udbrede kendskabet til kajaksport samt at udvikle medlemmernes lyst til at
engagere sig og tage et medansvar i klubben.
(Referat fra generalforsamling, vedtægter og indstillingsbilag vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 29. april 2004 at give foreningen en
foreløbig godkendelse med henblik på en endelig godkendelse, når foreningens vedtægter er
tilrettet på næstkommende generalforsamling.
Forvaltningen orienterede samtidig om, at klatreklubben i øjeblikket overvejer at lave en
afdeling med kajakker.
5.
Godkendelse af nv forening - Hornsherred model iernbaneklub
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Hornsherred model-jernbaneklub fremsender ansøgning om godkendelse som forening.
Model-jernbaneklubben har deres aktiviteter på marbækskolen ved skydebanens lokaler.
Herudover er der lavet en aftale med marbækskolen om at måtte benytte et tilstødende
depotrum.
Klubben har afholdt stiftende generalforsamling den 17. marts 2004, hvor klubbens
vedtægter blev godkendt.
Klubbens formål er at drive en modeljernbaneklub, samt skabe samvær, trivsel og glæde ved
fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesse.
(Referat fra generalforsamling, vedtægter og indstillingsbilag vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 29. april 2004 Hornsherred Model
jernbaneklub som forening.

6.
Tilskud til fælles-kommunal transportpulie for handicappede idrætsudøvere
J.nr. BK 18.00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Dansk handicap idræts-forbund fremsender ansøgning om tilskud til den fælles-kommunale
transportpulje for året 2004.
Der har i 2003 været en stigning i antallet af handicappede, som får tilskud fra
transportpuljen, bl.a. forårsaget af, at der er kommet flere idrætsudøvere til indenfor
idrætsgrenene fodbold og floorball og dermed et øget behov for kørsel. Samtidig er en større
andel af kørslerne over længere strækninger og over en eller flere kommunegrænser.
Det forventes, at kørselsforbruget i 2004 bliver på nogenlunde samme niveau som i 2003.
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I år 2003 blev der i alt bevilget kr. 5.995,-.
I år 2004 søges om kr. 5.355,- (kr. 0,80 pr. indbygger).
Forvaltningen kan oplyse, at der var deltagere fra Skibby der benyttede ordningen i 2002
men ingen i 2003.
Ansøgning og regnskab vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 29. april 2004 et tilskud på kr. 5.355,-.
7.
Afvikling af kampagnen "fysisk aktivitet" i uae 24
J.nr. BK 18.14.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Der blev den 20. april afholdt møde for de tilmeldte kommuner, hvor der blev orienteret om
kampagnens forløb.
Det blev blandt andet oplyst, at hver kommune får udleveret en fakkel. Kommunen
bestemmer selv, hvordan faklen skal anvendes i løbet af ugen.
Gennem hele uge 24 afvikles der aktiviteter i de enkelte kommuner og hele kampagnen
afsluttes på torvet i Hillerød fredag den 11. juni, hvor hver kommune skal komme med en
aktivitet (f.eks. kapgang rundt om søen, rollespil på torvet o.s.v.). Det er en god idé, hvis
alle har mulighed for at være med.
Den enkelte kommunes aktiviteter skal meddeles til ISFA senest den 17. maj. ISFA vil
herefter sørge for, at der bliver udarbejdet en aktivitets-kalender for alle kommuner.
De andre tilmeldte kommuner fremkom med deres aktiviteter, hvoraf følgende kan nævnes:
Etablerede foreninger holder åbent hus dage.
Etablerede foreninger afholder specielle aktiviteter, hvor alle er velkomne.
Afholdelse afen Sundhedsmesse gennem hele ugen.
Aftenskole afholder foredrag over temaet folkesundhed.
Det er vigtigt, at Folkeoplysningsudvalget får taget stilling til følgende:
Hvordan skal faklen "opbevares" i løbet af ugen - hvor skal den brænde ?
Hvilke aktiviteter skal der sættes i gang ?
Hvilken aktivitet skal vises på torvet i Hillerød ved afslutningen den 11. juni ?
Materiale fra ISFA vedlægges.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 29. april 2004 at trække tilmeldingen
tilbage, idet udvalget - af tidsmæssige årsager - ikke ser sig i stand til at få etableret nogle
aktiviteter.

8.
Orientering fra kulturfonden
J.nr. BK 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Oversigt over fordeling af kulturfonden's midler, samt orientering fra kulturugerne 2004.
Invitation fra multikulturgruppen i Skuldelev vedrørende aktiviteter i forbindelse med
indvielse af Skuldelev hallen.
"Hasteudvalaet" har bevilget følgende fra kulturfonden:
Underskudsgaranti på kr. 5.000,- til afholdelse af koncert med Kim Sjøgren, arrangeret af
pensionistforeningen og brugerrådet.
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Arrangørerne kommer med en tilbagemelding på, hvornår koncerten afholdes, hvad
koncertens samlede udgifter beløber sig til og om der skal betales entre.
Tilskud til teaterforestillingen "Petrus og Fiona" på kr. 6.700,-. Afholdes den 25. november for
børn og deres forældre.
Arrangør er Skibby bibliotek.
(Kulturfonden's midler, invitation fra Skuldelev vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget toa på møde den 29. april 2004 orienteringen til efterretning.
9.
Meddelelser
a.
Brugerrådet fremsender referat fra møde den 30. marts 2004, samt forslag til fordeling af
tider i hallerne.
(referatet vedlægges)
b.
Yes2day fremsender CD med uddrag af radio Yes2day's redaktionelle lokale dækning.
(CD'en kan lånes på borgmesterkontoret)
c.
Jægerspris kommune fremsender referat fra møde i lokalradionævnet den 30. marts 2004.
(referatet vedlægges)
d.
Kommunens foreninger er tilskrevet omkring muligheden for at ansøge om aconto beløb til
dækning af udgifter til aktiviteter. Sidste frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj
2004.
Folkeoplysningsudvalget toa på møde den 29. april 2004 meddelelserne til efterretning.

10.
Eventuelt
Formand og kasserer i Kreds 57. har meddelt, at de ikke længere er med i bestyrelsen i
Kreds 57, grundet medlemmernes manglende opbakning til et fremtidig samarbejde /
sammenlægning med kommunens øvrige foreninger.
Musikskolen har ansat ny musikskoleleder, og der er kommet ny formand for bestyrelsen.
Begge starter pr. 1. august 2004.
Sammen med Bramsnæs er der ansat ny aftenskoleleder pr. 1. august 2004.

TILLÆGSDAGSORDEN

11.
Ansøgning til kulturfonden - Biblioteket arrangerer teaterforestilling
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
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Biblioteket fremsender ansøgning om tilskud til teaterforestillingen "Cirkeline i eventyrland"
den 12. marts 2005.
Forestillingen er for børn i alderen 3 - 9 år med forældre.
Der søges om et tilskud på kr. 8.500,-.
(Ansøgningen vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 29. april 2004 et tilskud på kr. 8.500,-.

