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Slangerup Bio ny kontrakt

Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 80

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 05. november 2014
Godkendt.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.
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Sager til orientering

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 81

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

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Genåbningen af Kignæshallen.
Orientering om invitation til DIF konference 5.-7. marts 2015.
Orientering om status for renovering af FIK's klubhus.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.
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Journal nr.:
022312-2014

Sag nr. 82

Samarbejde om eliteidræt
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om eliteidræt § 7.
Frederikssund Gymnasium og Frederikssund Forenede Boldklubber (FFB) - et
samarbejde mellem ORI-fodbold og FIK - har henvendt sig til Frederikssund
Kommune om mulig støtte til et samarbejde mellem gymnasiet og FFB i forbindelse med det talentprojekt, FFB kører sammen med FC Nordsjælland om
udvikling af unge fodboldtalenter.
Eliteidrætslovens § 7 giver mulighed for kommunal støtte til eliteidræt: "Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om
egentlig erhvervsvirksomhed.", men Frederikssund Kommune har på nuværende tidspunkt ingen politik, strategi, regler eller aftaler om støtte til eliteidræt. Dette arbejde foregår p.t. i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende Fritidspolitik.
I budgetaftalen for 2015-2018 indgår der midler til støtte til eliteidræt over
den kommende 4-årige budgetperiode. Inden disse kan udmøntes i konkrete
projekter, skal der ske en afklaring af politik og strategi for området. Dette
afventer den endelige vedtagelse af Fritidspolitikken.
Henvendelsen vil indgå i det videre arbejde omkring udarbejdelse af politik og
strategi for Frederikssund Kommunes fremtidige støtte til eliteidræt.
Administrationen vil arbejde videre med udviklingen af en egentlig partnerskabsmodel, idet ønsket er at tilbuddet bredes ud til flere ungdomsuddannelser på Campus og relevante interesserede foreninger. Administrationen fremlægger selvstændig sag forud for indgåelse af egentlige partnerskabsaftaler.
Sagen behandles sideløbende i Fritidsudvalget og Uddannelsesudvalget.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Tidligere beslutninger:
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Ingen.
Økonomi har ingen bemærkning.

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur fremsender sagen til orientering for Fritidsudvalget.

Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Orientering givet.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.
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Journal nr.:
022133-2013

Sag nr. 83

Kulturpuljen 2014 - orientering november 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen
Orientering Kulturpuljen november 2014
Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Kultur- og fritidssekretariatet giver her en status og orientering om fordelingen
af tilskud fra Kulturpuljen pr. 23. oktober 2014.
Puljemidler 2014

756.395 kr.

Overskud fra 2012

213.000 kr.

Puljemidler i alt

969.395 kr.

Disponerede midler 2014*
Trykt kulturkalender, lokalavisen

85.000 kr.

Kultunaut. Elektronisk kalender

25.000 kr.

Andet (fx Skjelskør vedligehold)

8.000 kr.

Kulturpris

25.000 kr.

KulturMetropolØresund

70.000 kr.

Reserverede underskudsgarantier

30.000 kr.

Sommeraktiviteter reserveret

50.000 kr.

Godkendte ansøgninger under
15.000 kr. 3. kvartal **

17.000 kr.

*Ovenstående beløb udgøres enten i brutto eller i nettobeløb, hvorfor de ikke
kan sammenlægges.
Kulturpuljen har et reelt restbudget på ca. 375.100 kr.
Udover allerede forbrugte midler på 539.282 kr. er der disponeret midler for
ca. 55.000 kr.
* *Godkendte ansøgninger under 15.000 siden 26. august 2014: Fabrikken i
Skibby, underskudsgaranti 10.000 kr., Rørbæk Forsamlingshus kulturelle aktiviteter 7.000 kr.
Afviste ansøgninger siden 26. august 2014: ingen
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Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Orientering givet.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.

Bilag:
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Oversigtsark november 2014

Journal nr.:
021368-2014

Sag nr. 84

Kultur.Natur.Dannelse som strategi
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Kultur.Natur.Dannelse er en overordnet strategi, der skal sikre, at alle børn på
0-18 års området i Frederikssund Kommune møder kunsten og kulturen.
Strategien understøtter børne- og ungepolitikkens mål om, at ”Alle børn og

unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes
bedst muligt”.
Derudover skal strategien understøtte den kommende Fritidspolitik samt være
en integreret del af UBK (Udviklingscenter for Børn og Børnekultur) og Åben
Skole.

Med Kultur.Natur.Dannelse fokuseres på at etablere en fast og dynamisk relation imellem kultur- og naturinstitutionerne og ungdomsuddannelser, skoler og
dagtilbud. Formålet er at sikre en løbende udvikling og dialog omkring de oplevelser og læringer, børn i Frederikssund Kommune møder.
I begyndelsen af november udsender J.F. Willumsens Museum, Kultur og Fritidssekretariatet samt proceskonsulent Gry Guldberg en artikel samt et inspirationshæfte på baggrund af erfaringerne med samskabelse.
Nærværende strategi understøtter arbejdet med denne metode og vil blive
sendt til kulturministeriet sammen med artikel og inspirationshæfte.
Kultur.Natur.Dannelse erstatter ikke den frie brug af kulturlivet, men skal sikre
at alle børn præsenteres for forskellige kunst- og kulturgrene i løbet af deres
opvækst.
Uddannelsesudvalget orienteres om strategien den 3. november 2014.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Orientering givet.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.

Bilag:
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Kultur.Natur.Dannelse som strategi - oktober 2014

Sager til behandling

Journal nr.:
020865-2014

Sag nr. 85

Godkendelse af takster - Budget 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret 2015.
Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2015, som blev endeligt
vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2014. Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat
i det vedtagne budget 2015. Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet
den 26. november 2014.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2015.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Taksterne godkendes endeligt

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Anbefales.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede..

Bilag:
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141027 Takstbilag 2015 - Til politisk behandling

Journal nr.:
021703-2014

Sag nr. 86

Beretning 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg.
I henhold til § 13 i Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg aflægger Folkeoplysningsudvalget hvert år en beretning for udvalgets virksomhed over for Byrådet.
Sekretariatet har udarbejdet udkast til beretning, som Folkeoplysningsudvalget
skal drøfte og godkende.
Beretningen skal fremsendes til Fritidsudvalget til orientering.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:
1. Udvalget godkender udkast til beretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget, Onsdag den 22. oktober 2014
Beretningen blev godkendt og videresendes til Fritidsudvalget til orientering.

Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Godkendt.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.

Bilag:

Folkeoplysningsudvalgets beretning 2014
Folkeoplysningsudvalgets opgaver 2014
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Journal nr.:
001586-2014

Sag nr. 87

Budgetopfølgning 30. september - Fritidsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget budgetopfølgning pr.
30. september 2014 for Fritidsudvalgets samlede driftsområde.
Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 78 %. Det samlede budget
forventes overholdt.
Budgetopfølgningen har givet anledning til følgende tillægsbevilling:
-0,293 mio. kr. vedr. budget til servicekontrakter, der overføres til Servicekorpset under Teknisk Udvalg.

Bevilling:

-293.000 kr. vedr. budget til servicekontrakter overføres til Teknisk udvalg.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

-293.000 kr. vedr. budget til servicekontrakter overføres til Teknisk udvalg.
Tilsvarende budgetflytning er tidligere foretaget for 2015-2018.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Tillægsbevilling på -0,293 mio. kr. vedr. servicekontrakter godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Anbefales.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.

Bilag:

2014-09-30 Budgetopfølgning - Forbrugsrapport - FRI
2014-09-30 Budgetopfølgning - Noter til forbrugsrapport - FRI
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Journal nr.:
022706-2014

Sag nr. 88

Borgernes hus 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Af de supplerende budgetbemærkninger til Aftale om budget 2014-2017 fremgår det, at:
"Forligspartierne bekræfter budgetaftalen for 2013-2016 om, at der skal udarbejdes et egentlig beslutningsoplæg vedrørende etablering af Borgernes hus,
som skal indeholde et visionært og fleksibelt hovedbibliotek til afløsning af det
nuværende i Jernbanegade 24 mv. Partierne er enige om, at foruden Bløden
vil andre alternativer indgå. Den endelige organisatoriske model for projektets
gennemførelse vil ske i 2014 med vedtagelse i det kommende Byråd. Forslag
om eventuel udbygning af Elværket indgår som følge af udskydelse af etableringen af Borgernes Hus."
I forlængelse af Fritidsudvalgets juni møde blev udvalget præsenteret for en
fornyet vurdering fra Bibliotekschefen af arealbehov for et nyt hovedbibliotek.
Bilaget vedlægges sagen. Det blev aftalt med Fritidsudvalget, at udvalget senere på året skulle præsenteres for en egentlig sag, hvor udvalget har mulighed for at fortsætte sine drøftelser.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi bemærker, at der i budget 2015 er afsat 264.000 kr., der stammer
fra overførte midler fra 2013 vedr. forundersøgelse til 'Nyt kulturhus/bibliotek/borgerhus' (Budget 2013 vedtaget oktober 2012).
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at:
1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Drøftet.
Drøftelserne genoptages på næste udvalgsmøde.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.
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Bilag:
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Arealbehov i et moderne hovedbibliotek i Frederikssund

Journal nr.:
020479-2014

Sag nr. 89

Slangerupscenen - ansøgning om underskudsgaranti til Vi maler byen rød
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Slangerupscenen søger Kulturpuljen om underskudsgaranti på 20.000 kr. til
forestillingen Vi maler byen rød.
Slangerupsscenen er en forening, der har til formål at give publikum sjove og
gode oplevelser. Foreningens medlemmer tæller p.t. 40 børn og unge og 20
voksne.
I foråret 2015 opfører ungdoms- og seniormedlemmerne musicalen Vi maler

byen rød.
Forestillingen opføres seks gange i teatersalen på Kingoskolen i Slangerup.
Forestillingen er for alle, og der er entré på 120 kr. pr. billet.
Der er opstillet et budget med indtægter på 43.200 (6 forestillinger med 60
gæster pr. gang) og udgifter på 36.200 kr.
Foreningens egenkapital i september 2014: 77.947 kr.
Foreningen har haft overskud på alle forestillinger de seneste år, men søger
underskudsgaranti, da indtægtsgrundlaget er usikkert.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi: Evt. tilskud finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Underskudsgaranti på 20.000 kr. givet.
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Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.
Bilag:
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Ansøgning om underskudsgaranti fra kommunen Vi maler byen rød 2015

Journal nr.:
021042-2014

Sag nr. 90

Snakecity Jazzfestival 2015 - ansøgning
om underskudsgaranti
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Snake City Jazzfestival søger Kulturpuljen om underskudsgaranti på 30.000 kr.
til festivalen i 2015.
Festivalen afholdes i Slangerup by og er for alle kommunens borgere – både
børn og voksne. Det foregår i perioden 19.-23. august 2015.
Programmet er endnu ikke fastlagt, men styregruppen arbejder på et koncept
som i 2014. Her var 15 programpunkter, og koncerterne blev afviklet i festivalteltet, på biblioteket, i Slangerup Bio samt Slangerup Kirke.
Der er opstillet et budget med indtægter og udgifter på 552.000 kr.
Budgettet er vedhæftet.
Snake City Jazzfestival fik i 2014 bevilget en underskudsgaranti på 30.000 kr.,
og kom ud med et overskud.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi: Evt. tilskud skal finansieres inden for Fritidsudvalgets bevilling.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Underskudsgaranti på 30.000 kr. givet.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.
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Bilag:

Snake City Jazzfestival 2015 Ansøgning om underskudsgaranti
BUDGET KOMMUNE 2015
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Journal nr.:
019685-2014

Sag nr. 91

Carl-Nielsen Festival - ansøgning om
tilskud fra Kulturpuljen
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Ansøgning om tilskud og underskudsgaranti til udvikling og afholdelse af Carl
Nielsen Festival i Frederikssund Kommune i foråret 2015.
Samlet søger initiativgruppen om tilskud på 14.100 kr. samt en underskudsgaranti på 5.000 kr.
Danmarks verdenskendte komponist, Carl Nielsen, blev født den 9. juni 1865,
altså for 150 år siden.
Carl Nielsen havde tilknytning til Frederikssund og var bl.a. ven med J.F. Willumsen.
I den forbindelse er Kulturhuset Elværket, Musikskolen, Willumsens Museum,
Frederikssund Symfoniorkester og Fjordkoret, Frederikssund Folkeuniversitet,
samt arrangøren af Reliefkoncerterne på Willumsens Museum gået sammen i
en initiativgruppe, der vil markere 150 året for Carl Nielsen og hans tilknytning
til Frederikssund med en festival.
Festivalen og arrangementerne vil finde sted i perioden ultimo april til medio
juni 2015.
Der er allerede planlagt forskellige Carl Nielsen-arrangementer (koncert, arrangement med folkeskolen, foredrag mv.). Initiativgruppen ønsker at samle
og formidle disse arrangementer i en samlet PR strategi (ansøgt beløb 8.000
kr.).
Derudover ønsker initiativgruppen at udvide arrangementsudbuddet med et
musikforedrag, der belyser Carl Nielsen og J.F. Willumsens relation og herunder den Frederikssundske vinkel (6.100 kr. og 5.000 kr. i underskudsgaranti).
Kultur- og fritidssekretariatet bemærker til ansøgningen, at ansøgergruppen
indeholder kommunale institutioner, og at disse ifølge gældende retningslinjer
for Kulturpuljen ikke kan bevilliges støtte. Set i lyset af projektets tværgående
karakter og lokale relevans fremlægges sagen dog til politisk behandling.

Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi: Evt. tilskud dækkes inden for Fritidsudvalgets bevilling.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 05. november 2014
Tilskud på 14.100 kr. samt en underskudsgaranti på 5.000 kr. givet.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.

Bilag:

21 / 22

Ansøgning om tilskud og underskudsgaranti til Carl Nielsen Festival

Sager til behandling

Journal nr.:
013934-2014

Sag nr. 92

Slangerup Bio ny kontrakt
Offentlig beslutning:

Anbefales.
Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E) var ikke til stede.
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