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Sag nr. 32.

Formandens initialer:

Orientering
A.
O rientering om m øde med brugerrådet ved Rytterskolen i S tore
R ørbæ k den 6. april 2000.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 33.

Kultur- og fritidsudvalgets budgetforslag for 2001 og
overslagsårene 2002 - 2004.

Journal nr.:

0 0 .0 1 .0 0 2

Lovgrundlag:

Lov om kom m unernes styrelse.

Sagsfremstilling:

K ultur- og fritidsudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2001 og bud
getoverslagsårene 2002 - 2004.
I henhold til den godkendte tidsplan fo r budgetlæ gning 2001, skal fag
udvalgene behandle oplæ g til høringsrunde i bestyrelser og
institutioner.
I fø lge økonom iudvalgets budgetdirektiv vil KL's pris- og lønskøn blive
anvendt i den kom m ende budgetlæ gning. Ø konom isk afdeling har på
baggrund heraf udarbejdet ram m eopgørelsesskem aer fo r budgetfor
slag 2001 og overslagsårene 2002 - 2004 for kultur- og fritidsudvalget.
Budgetram m en er desuden korrigeret fo r godkendte beslutninger efter
godkendelse a f flerårsbudget 2000 - 2003.
Det er besluttet, at med virkning fra budget 2001 indgår om rådebeskri
ve lse r og skem aer fo r budgetbem æ rkninger i budgetarbejdet, hvorfor
forslag til disse er udarbejdet inden fo r kultur- og fritidsudvalgets om rå
de.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
A. Budget for 2000 og overslagsårene 2001 - 2003 bedes medbragt.
B. R am m eopgørelsesskem aer for budgetforslag 2001 og
overslagsårene 2002 - 2004 af 4. april 2000.
C. O m rådebeskrivelse fo r kultur- og fritidsudvalget af 6. april 2000.
D. B udgetbem æ rkninger for kultur- og fritidsudvalget af 6. april 2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at budgetoplæ gget fo r 2001 og overslagsårene
2002 - 2004 sam t om rådebeskrivelse og budgetbem æ rkninger
udsendes til høring i udvalgets underliggende institutioner og
brugerråd.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 34.

Foreningscentret Pedersholm, opnormering af
servicemedarbejderstilling.

Journal nr.:

81.01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Foreningscentret Pedersholm har i de seneste år haft en øget tilgang
af både faste foreningsbrugere og sekundæ rbrugere. Isæ r dagplejens
udvidelse af dage og tim eantal, hvor foreningscentret anvendes til
børneaktiviteter/-pasning og Sprogskolens øgede anvendelse af lokaler
til danskundervisning fo r udlæ ndinge, læ gger beslag på den
deltidsansatte pedels arbejdstid i form af rutinem æ ssig rengøring før
og efter de respektive brugeres adgang til faciliteterne. De norm ale
pedelfunktioner, der forventes udført af pedellen i form a f m indre
reparations- og vedligeholdelsesarbejder kan der ikke inden fo r den
nuvæ rende norm ering (29,6 tim er) afses den tilstræ kkelige tid til
udførelse af. O pgaverne må derfor enten forblive uløste eller udføres af
håndvæ rkere.
Det er således ønskeligt, at foreningscentret får opnorm eret
pedelfunktionen til fuld tid (37 tim er) gæ ldende pr. 1. maj 2000.

Bevilling:

Driftsbevilling fo r Foreningscentret Pedersholm .

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Den ønskede opnorm ering udgør 7,4 tim er, fra 29,6 tim er til 37 tim er
ugentlig og har ingen økonom iske konsekvenser til følge, idet
opnorm eringen vil kunne finansieres inden fo r den sam lede
driftsbevilling til foreningscentret. Udvidelsen på kr. 25.000 finansieres
af de i 2000 for vedligeholdelse og inventar afsatte beløb på kr.
131.600.

Bilag:

Intet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at opnorm eringen af stillingen som
servicem edarbejder på Foreningscentret Pedersholm finansieres med
kr, 25.000 fra foreningscentrets konto fo r vedligeholdelse og inventar
For 2001 og budgetoverslagsårene indarbejdes opnorm eringen i
forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2001 og
budgetoverslagsårene.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Formandens initialer

Sag nr. 35.

Frederikssund Svømmehal, kompensation for udgifter til rørskade
m.v.

Journal nr.:

82.18

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Svøm m ehal har i ja n u a r 2000 haft en rørskade, som
ikke dæ kkes af forsikringen. Udgifterne i forbindelse med rørskaden er
opgjort til kr. 142.911. H erudover har svøm m ehallen i forb ind else med
overførsel af uforbrugte driftsm idler fra 1999 til 2000 fået overført ■*- kr.
54.290. Det er ikke m uligt fo r svøm m ehallen at dæ kke dette
m erforbrug i indevæ rende års budget.

Bevilling:

Konto for overførsel a f uforbrugte driftsm idler fra
folkeoplysningsudvalget. Beløbet udgør kr. 550.060 i 2000.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

In g e n .
A) Frederikssund Svøm m ehals opgørelse over udgifter til rørskaden af
29. m arts 2000.
B) Forvaltningens opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsm idler
fra 1999 til 2000 af 8. marts 2000.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger kr. 197.201 til
Frederikssund Svøm m ehal som kom pensation fo r udgifter til rørskade
m.v. finansieret af konto fo r overførsel af uforbrugte driftsm idler fra
folkeoplysningsudvalget.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 36.

Lundevej 9, nye tagrender og renovering af kælder.

Journal nr.:

82.18

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Tagrenderne på Lundevej 9 er så nedslidte at en udskiftning er
nødvendig. H erudover er der en del kritiske fugtskader på
kæ ldervæ ggene som træ nger til renovering.
Udgifterne til arbejderne er anslået til kr. 40.000. Der er afsat ca. kr.
16.000 på indevæ rende års budget til vedligeholdelse af ejendomm en.
H erudover e r der overført ca. kr. 9.000 fra budget 1999. Der er i alt på
ejendom m ens budget ca. kr. 25.000 til renoveringerne. Der m angler
således kr. 15.000.

Bevilling:

Konto fo r overførsel af uforbrugte driftsm idler fra
folkeoplysningsudvalget. Beløbet udgør kr. 550.060 i 2000.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger kr. 15.000 til renoveringer
på Lundevej 9 finansieret af konto fo r overførsel af uforbrugte
driftsm idler fra folkeoplysningsudvalget.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 37.

Frederikssund Historiske Forening ansøger om økonomisk støtte.

Journal nr.:

18.16 0 6 0

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Historiske Forening ansøger om underskudsgaranti til
afholdelse a f ekskursion søndag den 28. maj 2000, til Frederiksborg
Slot med Barokhaven sam t til Fredensborg Slotshave. Ekskursionen
afholdes i fortsæ ttelse af to foredrag om em net "H avekunstens Historie
fra R enæ ssancen til R om antikken” v/foredragshoideren mag. art. Erik
Brodersen.
Der ansøges om en underskudsgaranti på kr. 1.500.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangem enter. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 14. m arts 2000 kr. 155.750. Til rest kr. 166.089.
Historisk forening fik i 1999 bevilget underskudsgaranti m ed i alt kr.
3.500, hvoraf kun kr. 690 kom til udbetaling.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.

Frederikssund Historiske Forenings ansøgning af 12. m arts 2000
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Formandens initialer:

Sag nr. 38.

Ansøgning om økonomisk støtte fra Fjordkoret.

Journal nr.:

20.01.06

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

I anledning af Fjordkorets 20 års jubilæ um påtæ nkes opførelse a f en
ny dram atisk kantate i decem ber 2000. Teksten skal skrives af
og m usikken skal kom poneres a f
. G rundlaget er
novellen ’’Lille Ruster” a f Selm a Lagerloff. Der er påtæ nkt 2 opførelser i
Elvæ rket i decem ber 2000.
Der ansøges om en underskudsgaranti på kr. 20.000.
Det kan oplyses at Fjordkoret har ansøgt folkeoplysningsudvalget om
tilskud fra 5% -puljen. Ansøgningen behandles den 26. april 2000.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangem enter. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 14. m arts 2000 kr. 155.750. Til rest kr. 166.089.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Fjordkorets ansøgning af 15. m arts 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 39.

Fjord mus ikanterne ansøger om økonomisk støtte.

Journal nr.:

20.15 G01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Fjordm usikanterne ansøger om underskudsgaranti i forbindelse med
afholdelse af koncert med St. Petersburg M usette Ensem ble den 27.
maj 2000 i Elværket.
Der ansøges om en underskudsgaranti på kr. 10.000.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangem enter. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 14. m arts 2000 kr. 155.750. Til rest kr. 166.089.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Fjordm usikanternes ansøgning af 5. april 2000

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Formandens initialer:

Sag nr. 40.

Andelsboligforeningen Stationen ansøger om økonomisk støtte.

Journal nr.:

18.16

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

A ndelsboligforeningen Stationen, der har til huse i den gam le
stationsbygning ansøger om tilskud til genetablering af stationsuret i
bygningens tårn.
Uret er nedtaget af DSB og anbragt på museum.
Andelsboligforeningen har derfor besluttet at gøre et forsøg på at få
opsat et nyt ur med 4 skiver belyst om aftenen. Det er im idlertid en
bekostelig affære, og kan beløbe sig til kr. 30 - 35.000. Bestyrelsen har
tidligere ansøgt B ygningsbevaringsfonden af 1975, og fået m eddelelse
om, at fonden har bevilget et tilskud på kr. 5.000.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Andelsboligforeningens ansøgning af 24. m arts 2000.

Indstilling:

Udvalget anm odes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Sag nr. 41.

Formandens initialer:

Efterretningssager:
A.
D anm arks Turistråds beretning og regnskab fo r 1999.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2000.
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Sag nr. 42.

Formandens initialer:

Eventuelt.
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