Dag og år

29. august 1996

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Dagsorden til folkeoplysningsudvalgets møde
torsdag den 29. august 1996 kl. 19.10 i byrådssa
len.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Eric Munch
Johnny Jørgensen
Mikkel Østergaard
Erling Kjær
Tove Andersen
Carl Guldbjerg Jensen
Annie Hansen
Jan Vogel

Leder-, Lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Else Nielsen (fra aftenskolerne)
Bente Hansen (fra foreningerne)

Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Niels Jørgen Pedersen

Fra administrationen:

Bemærkninger:
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1.
Meddelelser

a.
Skibby sangkor tilbyder sig med deres sang til
forskellige arrangementer.
(Kopi vedlagt)
b.

Referat fra brugerrådsmødet den 4/6-96.
(Kopi vedlagt)
c.

Orientering om budget 1997.
d.

Skibby Ungdoms- og Børnefilmklub har indsendt
regnskab, idet klubben er stoppet pr. 30/6-96.
Der tilbagebetales kr. 4.259,-.

F orm andens
initialer

Blad nr

folkeoplysningsudvalget

2.
Rest på konti pr. 22/8-96
J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Opgørelse over rest på konti indenfor folkeop
lysningsudvalgets område.

(Kopi vedlagt)

folkeoplysningsudvalget

3.
J.Rfferuddannelser
J.nr. BK 18.15
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Idrættens Hus har været kontaktet med henblik
på at fremsende materiale til en række lederud
dannelser.
For at få de mest relevante kurser, vil disse blive
gennemgået bl.a. med brugerrådet og øvrige
klubber og foreninger, som ikke er repræsenteret
i brugerrådet, vil få materialet tilsendt.
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4.
Aktiviteter i Fibromvalgi-foreningen
J.nr. 00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Fibromyalgi-foreningen fremsender skrivelse
hvori der søges om tilskud til indkøb af special
bolde til gymnastik m.m.. Samtidig meddeles det,
at de påtænker at lave nogle foredrag til efter
året, samt starte nogle aktiviteter op f.eks. perle
syning, blomsterbinding m.m.
(Indstillingsbilag vedlægges)

F orm andens
initialer

Blad nr

F orm andens
initialer

Dag og år

29. august 1996

folkeoplysningsudvalget

5.
Tilskud til opstart af støtteforening

J.nr. BK 18.15.10
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
En gruppe på 7 borgere fremsender ansøgning
om tilskud på kr. 10.000,- til opstart af en støtte
forening som har til formål at skabe grobund for
musiklivet i kommunen til glæde for så mange
som muligt, samt være en støtte for musikskolen.
(Ansøgning og indstillingsbilag vedlægges)
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6.

Banket 1996
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Orientering om programmet for selve afholdelsen
af banketten.
Foreninger og klubber er blevet opfordret til at
indsende indstillinger til lederprisen samt ind
stillinger på personer eller hold der ønskes hæd
ret.
(Kopi af de indkomne indstillinger til lederprisen
vedlægges)
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