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Sag nr. 8.

Formandens initialer:

Orientering.

A.
Halinspektør Bo Nielsen, Frederikssund Svømmehal orienterer om
rørskade i svømmehallen.
B.
Kulturel Fællesforenings rapport ’’Luft under vingerne” - omtalen af
Kulturhuset Elværket.

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000.
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Sag nr. 9.

Formandens initialer:

Journal nr.:

Kommuneplan 2001 - 2012
Debatoplæg og Beretning 1999.
01.02.03P22/205 & 01 02.03K07/206 - pf

Lovgrundlag:

Planloven.

Sag fra:
Sagsfremstilling:

Byrådet har vedtaget at afholde debat om den kommende
kommuneplan om temaerne Boliger, Erhverv og Folkeskolen i perioden
fra april til juni 2000.
I den forbindelse udsender chefgruppen til samtlige byrådsmedlemmer
et forslag til Debatoplæg med de tre temaer samt et forslag til
Beretning 1999.
Ifølge den vedtagne tidsplan behandler fagudvalgene de to skrifter
under fagudvalgsmøderne i februar. Formålet med dette er at give
mulighed for at justere de spørgsmål og emner, der rejses i
debatoplægget og beretningen.
Drøftelserne kan foregå således:
Det sociale udvalg 7. feb.: Beretningens afsnit om de sociale områder,
samt afsnittene om boliger i Beretning og Debatoplæg.
Børn- og Ungeudvalget 7. feb.: Beretningens afsnit på børn- og unge
området samt afsnittet om folkeskoler i Debatoplægget.
Udvalget for Kultur og Fritid 8. feb.: Beretningens afsnit om kultur og
fritid.
Teknisk udvalg 7. feb.: Beretningens afsnit om de tekniske områder.
Plan- og Miljøudvalget 10. feb.: Beretningens afsnit om de tekniske
områder, Debatoplæggets afsnit om boliger og erhverv samt opsamling
af de øvrige fagudvalgs kommentarer.
Økonomiudvalget 21. feb.: Det samlede materiale, i.ncl. forslag til
mødedatoer og øvrig tidsplan.
Byrådet 29. feb.: Temamøde om den nye by ved Store Rørbæk.
Byrådet 7. marts: Godkendelse af Debatoplæg og Beretning.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

“

Indstilling:

Chefgruppen indstiller forslag til Debatoplæg og Beretning 1999 til
godkendelse og offentliggørelse i henhold til planlovens bestemmelser.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000.

Forslag til Debatoplæg.
Forslag til Beretning 1999.
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Formandens initialer:

Sag nr. 10.

Budgetopfølgning.

Journal nr.:

00.01009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse og kasse- og regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har i sit møde den 6. december 1999 godkendt
chefgruppens nye retningslinier for budgetopfølgning, hvilket
indebærer, at de hidtidige to obligatoriske budgetopfølgninger udgår,
og at der fremtidigt lægges vægt på løbende budgetopfølgning.
Fagudvalgene vil fremover blive orienteret om forbruget i møderne i
marts, maj, august, september og november på baggrund af forbruget
pr. ultimo februar, april, juni, august og oktober. Materialet fremsendes
herefter til behandling i Økonomiudvalgets møder i samme måneder.
Da bruttoregnskabsrapporterne med angivelse af forbruget som
hovedregel udskrives omkring den 5. i den efterfølgende måned, kan
det være vanskeligt at udarbejde materialet til udsendelse til udvalget
tillige med dagsordenen.
Udvalget anmodes derfor om at tilkendegive, hvorvidt de ønsker
materialet udleveret ved mødet, eller om de ønsker materialet
udarbejdet på grundlag af en tidligere ultimodato (måneden før).
Såfremt udvalget ønsker materialet udarbejdet på grundlag af en
tidligere ultimodato, anmodes udvalget om at give forvaltningen
tilladelse til at tilrette materialet med angivelse af forbruget pr. de i
økonomiudvalgets beslutning nævnte datoer inden fremsendelse til
økonomiudvalget.
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.
Forvaltningens forslag til oversigt over de områder, udvalget løbende
bør tage stilling til af 3. februar 2000.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder udvalget om at drøfte, på hvilke områder, samt
på hvilket grundlag, udvalget ønsker budgetopfølgningen udformet.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000.
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Sag nr. 11.

Genoptagelse af sag nr. 95/1999 - rengøringsanalyse.

Journal nr.:

82.08

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med godkendelsen af budget 1999 blev der afsat midler til
en rengøringsanalyse i kommunen. Denne har nu fundet sted.
Analysen har efterfølgende været i høring på institutionerne. På kulturog fritidsudvalgets område drejer det sig om: Frederikssund Bibliotek,
Kulturhuset Elværket, Langes Magasin, Sprogskolen på Lundevej samt
Willumsens Museum.
Kultur- og fritidsudvalgets møde den 14. december 1999.
Sagen udsættes.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
a)
b)
c)
d)

Rengøringsanalysen af september 1999.
Høringssvar fra Kulturhuset Elværket af 22. november 1999.
Høringssvar fra Frederikssund Bibliotek af 30. november 1999.
Servicemæglerne A/S, kommentarer til høringssvaret af 8. januar
2000.
e) Høringssvar fra Willumsens Museum af 12. januar 2000.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder kultur- og fritidsudvalget om at behandle de
indkomne høringssvar, samt tage stilling til rengøringsniveauet i de
nævnte institutioner.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000.
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Sag nr. 12.

Ansøgning om økonomisk støtte fra Frederikssund Skakklub.

Journal nr.:

18.16 G01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Skakklub ansøger i lighed med tidligere år om tilskud til
afholdelse af den årlige hurtigskakturnering ’’Viking Cup" den 12. marts
2000. Der ansøges om kr. 1.000.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangementer. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 11. januar 2000 kr. 98.550. Til rest kr. 223.289.
Skakklubben fik i 1999 bevilget kr. 2.000 til et lignende arrangement.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Skakklubbens ansøgning af 23. januar 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000 .
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Sag nr. 13.

Ansøgning om økonomisk støtte fra Græse-Sigerslevvester
Foredragsforening.

Journal nr.:

18.16 G01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Græse-Sigerslevvester Foredragsforening ansøger om
underskudsgaranti til 2 kulturelle arrangementer:
9. februar 2000 - ”Den Dansende Dæmon” v/TV-redaktør Ole
Michelsen.
29. marts 2000 - ’’Bogen til mine kære” v/journalist Birgit Meister.
Der ansøges i alt om kr. 7.500.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangementer. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 11. januar 2000 kr. 98.550. Til rest kr. 223.289.
Foredragsforeningen modtog i 1999 underskudsgaranti med i alt kr.
12.600, hvoraf kr. 12.237 kom til udbetaling.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Foredragsforeningens ansøgning af 25. januar 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000.
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Sag nr. 14.

Ansøgning om økonomisk støtte fra Frederikssund
Musikforening.

Journal nr.:

27,07.1-1 G01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Musikforening ansøger i lighed med tidligere år om
underskudsgaranti i forbindelse med 3 musikarrangementer i perioden
6. februar - 29. april 2000. Der ansøges om en underskudsgaranti på
kr. 12.000.

Bevilling:

Konto 364.01.010.07 til kulturelle arrangementer. Budget i 2000 kr.
321.839. Forbrug pr. 11. januar 2000 kr. 98.550. Til rest kr. 223.289.
Musikforeningen fik i 1999 bevilget underskudsgaranti med i alt kr.
29.000. Flvoraf kr. 26.930 kom til udbetaling.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen.
Musikforeningens ansøgning af 30. januar 2000.

Indstilling:

Udvalget anmodes om stillingtagen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000.
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Sag nr. 15.

Formandens initialer:

Efterretningssager.

A.
Lokale- & Anlægsfonden søger foreninger til deltagelse i konkurrence
omkring "Fremtidens Foreningshus”.
Bilag vedlagt.
Kultur- og fritidsudvalgets møde den 8. februar 2000.
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Sag nr. 16.

Formandens initialer:

Eventuelt.

