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Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 45

Godkendelse af dagsorden
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 8.
Normalforretningsordenen § 3.

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

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 46

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:



Sommeraktiviteter (katalog udleveret)

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Syng med på TV2 Charlie 7. juli 2014.
Dialogmøde med bestyrelse i SIK.
Retningslinier forenings jubilæum.
Turismestrategi.
Reviderede retningslinier for Idrætsfacilitetspulje med spejderhytter jf. budgetaftale for budget 2014.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Sager til behandling

Journal nr.:
010121-2014

Sag nr. 47

Jægerspris Skytteforening - Ansøgning
om sikkerhedsudstyr
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Jægerspris Skytteforening ansøger på vegne af 3 lokale skytteforeninger om
tilskud til imødekommelse af myndighedernes krav om opgradering af sikkerhedsniveauet i foreningernes indendørs skydefaciliteter på Jægerspris Skole.
Nordsjællands Politi, der varetager myndighedsgodkendelsen, har efter ændrede krav i Våbenloven af oktober 2013 og et EU-direktiv samme år gennemført rutinemæssig gennemgang af skydefaciliteterne og har her påpeget flere
mangler ved de nuværende sikkerhedsforanstaltninger.
Skytteforeningerne har efterfølgende gennemført møder med Frederikssund
Kommunes sikkerhedskonsulent og kultur- og fritidssekretariatet, hvor behovene for opgradering af sikkerhedsforanstaltningerne er blevet konkretiseret
og værdisat på baggrund af indhentede tilbud.
Det af sikkerhedskonsulenten indhentede tilbud udgør 119.577,64 kr. (ekskl.
moms), og er det beløb, der ansøges om, idet foreningens andel til nedbringelse af udgifterne ved større investeringer alene kan bestå i levering af arbejdskraft, hvor dette er muligt. I det aktuelle tilfælde er der ikke mulighed
herfor.
Skytteforeningerne er ud over nævnte, Dalby IF Skytteafdeling og Skoven
Skytteforening. Tilsammen udgør medlemstallet i de 3 foreninger 153, hvoraf
de 55 medlemmer er under 25 år.
Frederikssund Idrætsråds udtalelse:
"Frederikssund Idrætsråd har på mødet den 20. maj 2014 behandlet ansøgningen fra Jægerspris Skytteforening, Skovens Skytteforening og Dalby IF
skytteafdeling om tilskud til sikring af foreningernes skydefaciliteter på Møllegårdsskolen.
Vi har følgende bemærkninger til ansøgningen:
Faciliteterne bør altid overholde de formelle lovmæssige sikkerhedskrav.
Vi kan derfor anbefale, at der bevilges tilskud fra anlægspuljen til montering af
AIA-ADK anlæg i foreningernes skydefaciliteter, henhold til krav fra politiet, så
det opfylder våbenlovens krav til våbenopbevaring.
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Udgifter til servicering og abonnement for overførsel til kontrolenhed dækkes
af foreningerne, kommunen eller skolen.
For at skabe balance mellem aktiviteter i egne og lejede lokaler og offentlige
lokaler, der stilles vederlagsfrit til rådighed, bør der ydes 100 % tilskud til lovbestemte sikkerhedsforanstaltninger, som tyverianlæg, servicering og abonnement for overførsel til kontrolenhed".
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Idrætsfacilitetspuljen.
Der er afsat 2.088.000 kr. i Budget 2014 til idrætsfacilitetspuljen. Beløbet er
bevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen og kan disponeres af fagudvalget. Der er afsat et tilsvarende beløb til puljen i overslagsårene. I forbindelse
med overførselssagen (overførsel af restbudgetter fra 2013) blev der overført
1.271.543 kr. fra 2013 til 2014, beløbet er dog fuldt disponeret til konkrete
projekter.
Ved udvalgets møde den 5. marts 2014 blev der disponeret 150.000 kr. af
puljen for 2014. Der er således 1.938.000 kr., der ikke er disponeret af puljen
for 2014 (2.088.000 kr. fratrukket 150.000 kr.).

Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Ansøgning godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Jægerspris Skytteforening, Skoven Skytteforening og Dalby IF Skytteafdeling fremsender hermed anmodning

Journal nr.:
003979-2014

Sag nr. 48

Foreningshuset på Østersvej
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Foreningshuset på Østersvej er tæt på at være færdigbygget og forventes
ibrugtaget af foreninger efter sommerferien.
I forbindelse med opførelsen af huset er det foreslået at afholde en navnekonkurrence med Fritidsudvalget som dommerkomité, og at navnet afsløres i forbindelse med den officielle indvielse af huset.
Der foreslås følgende tidsplan for navnekonkurrence og indvielse:
Medio juni: Navnekonkurrencen udskrives.
20. august: Sidste frist for indlevering af navneforslag.
3. september: Fritidsudvalget afgør navnekonkurrencen.
2. oktober: Indvielse kl. 16.00 og afsløring af navn.
Vinderen af navnekonkurrencen modtager et Fjordlandskort på 500,- kr. og
inviteres med til indvielsen.
Alle interesserede inviteres med til indvielsen af huset.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget godkender den foreslåede tidsplan, dato for indvielse og
præmie.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Godkendt.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 49

Budgetoplæg 2015-2018
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om kommunernes styrelse kap. V.
Tidsplanen for budgetlægningen er godkendt på Økonomiudvalgets møde den
22. januar 2014. Samtidig igangsættes fagudvalgenes drøftelse af forslag til
forbedringer på 1 % af driftsbudgettet, svarende til de rammer, som er udstukket af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014. Endvidere drøfter fagudvalgene yderligere tilpasninger med flerårigt perspektiv samt drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker. Der foretages foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned.
Fagudvalgene drøfter overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete ideoplæg fra administrationen.
Foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned med henblik på
fremlæggelse på budgetseminar 26.-27. juni 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Økonomichefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens
arbejde.
2. Udvalget drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. februar 2014
Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. marts 2014
Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 09. april 2014
Drøftet.
Lars Thelander Bostrøm (O) var ikke til stede.
Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Drøftet.
Beslutninger:

Drøftet.
Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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