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Journal nr.:
000357-2014

Sag nr. 31

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 07. maj 2014
Godkendt idet sag 34 og 35 behandles under "sager til behandling".
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Sager til orientering

Journal nr.:
023359-2013

Sag nr. 32

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fællessang fra Frederikssund.

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

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Status vedr. Kignæshallen.
Rundtur til spejderhuse.
Fællessang på TV2 Charlie.
Status på anlæggelse af kunstgræsbaner
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Journal nr.:
022133-2013

Sag nr. 33

Orientering om Kulturpuljen maj 2014
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Kultur- og fritidssekretariatet giver her en status og orientering om fordelingen
af tilskud fra Kulturpuljen pr. 29. april 2014.
Puljemidler 2014

756.395 kr.

Overskud fra 2012

213.000 kr.

Puljemidler i alt

969.395 kr.

Disponerede midler 2014
Trykt kulturkalender, lokalavisen

106.000 kr.

Kultunaut. Elektronisk kalender

31.500 kr.

Andet (fx Skjelskør vedligehold)

8.000 kr.

Kulturpris

25.000 kr.

KulturMetropolØressund

70.000 kr.

Reserveret underskudgaranti (Slangerupscenen bevil. 2013)

12.500 kr.

Udbetalt pr. 29. april maj 2014

40.194 kr.

Reserverede underskudsgarantier

90.000 kr.

Godkendte ansøgninger under 15.000 kr. 2. kvartal *

28.550 kr.

I alt
Puljemidler til rådighed pr 7. maj 2014

557.651 kr.

u/kulturmoms **

538.411 kr.

* Godkendte ansøgninger under 15.000 siden 5. februar 2014: Tilskud: SeaSide Jazz Club 7250 kr., Sif Ege 6000 kr., Jægerspris Netværk/Blå Nat 10.000.
Underskudsgaranti Jægerspris Turistforening 5300.
Afviste ansøgninger pr. 29. april 2014. Begrundelse: ansøgningerne ligger
uden for kriterierne for kulturpuljen: Vejleby Bylaug 5000 kr., Færgegården
20.000 kr., Selsø Slot 16.000 kr. For kort frist før afholdelse af arrangement:
Fabrikken i Skibby 10.000 kr.
** ”Kulturmoms” er ca. 8 % og dækker over et skøn for, hvor stor en del af
tilskuddet, der går til momsafløftede udgifter.
Bevilling:
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Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkning.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Taget til efterretning.
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Journal nr.:
004781-2014

Sag nr. 34

Slangerup Scenen - ansøgning om underskudsgaranti
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Slangerupscenen søger om underskudsgaranti på 20.000 kr. til forestillingen
Askepop.
Slangerupsscenen er en forening, der har til formål at give publikum sjove og
gode oplevelser, så de har lyst til at komme igen.
I juni 2014 (13., 15., 21. og 22. juni) opfører Børne- og ungdomsafdelingen
forestillingen: Askepop.
Foreningen har 35 aktive børn og unge og 15 aktive voksne medlemmer.
Der er opstillet et budget med udgifter på 26.250 og indtægter på 27.000.
Indtægterne er kalkuleret ud fra fire forestillinger med 75 gæster pr. forestilling (90 kr. pr. billet).
Foreningens egenkapital var i marts 2014: 49.979 kr.
Foreningen oplyser, at der har været overskud på alle forestillinger de sidste
to år.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Udvalget drøfter ansøgning om underskudsgaranti og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

7 / 25

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014

Underskudsgaranti på 20.000 kr. bevilliget.
Bilag:
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Ansøgning om underskudsgaranti SlangerupScenen Askepop 2014 (S)

Journal nr.:
008470-2014

Sag nr. 35

Skt. Mikaels Kirke Slangerup - ansøgning om tilskud til klassisk midsommer
koncerter
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen
Nicolai Kjølsen, organist ved Skt. Mikaels Kirke i Slangerup, søger tilskud på
15.000 kr. til afholdelse af Klassisk Midsommer koncerter fra 15.-22. juni 2014.
Der afholdes fire koncerter: Åbningskoncert, korkoncert, soloklaverkoncert og
afslutningskoncert. Først og sidstnævnte koncert spilles med professionelle
musikere fra blandt andet Radiounderholdningsorkestret og Sjællands Symfoniorkester.
Såfremt det ansøgte beløb på 15.000 kr. ydes vil der være gratis adgang til
koncerterne.

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. Udvalget drøfter ansøgning om tilskud og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Ansøgningen afvist.

Bilag:
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Ansøgning Midsommer Koncerter Skt. Mikaels Kirke

Sager til behandling

Journal nr.:
005824-2014

Sag nr. 36

Ejegod (tidl. Slangerup) Jazzklub. Ansøgning om underskudsgaranti
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Ejegod Jazzklub ansøger om underskudsgaranti på 15.000 kr.
Ejegod Jazzklub har planlagt 8 musikarrangementer i sæson 2014/15, der
dækker 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015. Koncerterne afvikles i på Kingoskolen i Slangerup.
Ejegod Jazzklub har opstillet et budget med et beregnet overskud på 10.976
kr.
Underskudsgarantien er ikke indregnet i budgettet.
Ejegod Jazzklub erstatter det tidligere Slangerup Jazzklub og er en foreninger,
der har til formål at give mange mennesker gode musikoplevelser.

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. Udvalget drøfter ansøgning om underskudsgaranti og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Underskudsgaranti på 15.000 kr. bevilliget.

Bilag:

Ansøgning om Underskudsgaranti Ejegod Jazz Club
Budget 2014-15 Ejegod Jazzklub
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Journal nr.:
002400-2014

Sag nr. 37

Selsø Slots venner ansøgning om tilskud og underskudsgaranti
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.
Selsø Slots Venneforening søger om et tilskud på 9.500 kr. og underskudsgaranti på 8.000 kr. til Selsø Slots Sommerkoncerter i 2014.
Selsø Slots Venneforeningens koncertvirksomhed har til formål at støtte aktiviteterne på Selsø Slot.
Det er 31. sæson for klassiske sommerkoncerter i Selsø Slot Riddersal, og der
er planlagt 8 koncerter, hvor der medvirker professionelle musikere og ensembler.
Arrangementerne er åbne for alle og billetprisen forventes at være på ca.
samme niveau som i 2013 (110 kr. pr. billet).
Der er opstillet et budget, der balancerer på 113.500 kr. Både et evt. tilskud
og underskudsgaranti fra Frederikssund Kommune er indregnet i budgettet.
Der er desuden ansøgt om støtte hos Solistforeningen samt Dansk Solistforbund.
Se vedlagte budget.

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. Udvalget drøfter ansøgning om tilskud og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Tilskud på 9.500 kr. bevilliget.

Bilag:
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Ansøgning om tilskud og underskudsgaranti

Budget og regnskab 2013
Budget 2014
Selsø Sommerkoncerter 2013
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Journal nr.:
004703-2014

Sag nr. 38

Frederikssund For Fulde Sejl 2014 ansøgning om tilskud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Frederikssund Juniorsejlcenter søger tilskud på 20.000 kr. til havnefesten Frederikssund For Fulde Sejl.
Havnefesten afholdes den 15. og 16. august 2014. Det er 8. gang havnefesten
afholdes i den gamle industrihavn, og der vil være musik, sejlopvisninger, og
de unge sejlere vil byder på info om det at sejle.
Frederikssund Juniorsejlscenter har til formål at lære de unge sejlere at blive
fortrolige med det at sejle med respekt for havet og blive beriget gennem leg
og konkurrence og samvær med andre unge via sejlsporten.
Arrangementet er åbent for alle. Deltagelse er gratis.
Der forventes mellem 200-5000 deltagere (alt efter vejret).
Der er opstillet et regnskab for sidste år, der danner baggrund for budgettet
2014.

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. Udvalget drøfter ansøgning om tilskud og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Underskudsgaranti på 20.000 kr. bevilliget.

Bilag:
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Regnskab 2013 Fr.Sund for Fulde Sejl

Regnskab 2013 juniorsejlcentret
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Journal nr.:
005693-2014

Sag nr. 39

Frederikssund Teater ansøgning om
tilskud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Frederikssund Teater søger om driftstilskud på 100.000 kr. til sæson 20142015.
Frederikssund Teaterforening har til formål at fremme teaterinteressen i Frederikssund Kommune. Der tilbydes i den kommende sæson fire store forestillinger på Frederikssund Gymnasium samt fire forestillinger på Elværket.
Frederikssund Teaters økonomi er belastet af lokaleleje og udgifter på ca.
50.000 årligt. Medlemstallet i indeværende sæson er på 222 abonnenter - et
fald på 40 abonnenter siden sidste sæson.
Som noget nyt spilles størstedelen af forestillingerne kl. 16 i stedet for kl.
19.30 for at imødekomme abonnenternes ønske om tidligere forestillinger. Der
arbejdes på et øget løssalg.
Frederikssund Teater har de sidste par år modtaget tilskud på ca. 50.000 kr.,
hvilket har betydet at det lige har kunnet løbe rundt.

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. Udvalget drøfter ansøgning om tilskud og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Tilskud på 50.000 kr. bevilliget.

Bilag:
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Ansøgning Frederikssund Teater sæson 2014-2015

Regnskab Frederikssund Teater 2012-13
Regnskab Frederikssund Teater 2013-14
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Journal nr.:
008109-2014

Sag nr. 40

Frederikssund Symfoniorkester ansøgning om tilskud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Frederikssund Symfoniorkester søger om et fast, årligt driftstilskud på 100.000
kr.
Orkestret startede i 2006 og har til formål at tilbyde byens borgere og musikalske aktive en række koncertoplevelser med klassisk musik. I 2010 dannedes foreningen: Frederikssund Symfoniorkester, som siden har spillet 3-4 koncerter årligt.

Orkestret består af ca. 35 amatørmusikere. Koncerterne suppleres ofte med 79 professionelle musikere og solister for at give koncerterne et løft – til glæde
for byens borgere.
Symfoniorkestret samarbejdet med flere øvrige kor i Frederikssund Kommune.
Koncerterne afholdes som regel sted i Gymnasiets festsal og Frederikssund
Kirkes Sognegård.
Ved regnskabet 2013 havde orkestret udgifter på 115.198 kr. og indtægter på
92.089 kr. (heraf 30.468 kr. fra Frederikssund Kommune)
Bemærkning:
Da der ifølge gældende retningslinjer for Kulturpuljen udelukkende ydes engangstilskud bedes ansøgningen behandles som sådan.
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. Udvalget drøfter ansøgning om tilskud og træffer afgørelse.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Tilskud på 30.000 kr. bevilliget.

Bilag:

Regnskab for 2012-2013
Regnskab for 2013
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Journal nr.:
008186-2014

Sag nr. 41

FrederikSlum Festival ansøgning om
tilskud
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
FrederiksSlum Hip Hop Kultur Festival søger om tilskud på 5-10.000 kr. til afvikling af en endagsfestival på Elværket lørdag den 7. juli 2014.
Festivalen skal være det første af flere anderledes arrangementer for, med og
af unge. Ved dette arrangement er det planlagt, at der om eftermiddagen skal
være danseworkshops og opvisninger fra etablerede grupper samt i samarbejde med den lokale danseskole. Derudover skal der være mulighed for at prøve
kræfter med graffiti – på midlertidige vægge (træplader).
Om aftenen omdannes Elværket til en musikscene, hvor tre etablerede bands
fra København samt lokale artister fylder Elværket.
Målgruppen er unge.
Sebastian Klinger er manden bag projektet, som har modtaget 5000 kr. fra
Projektvognen – en campingvogn skudt af sted fra Ungdomsskolen mhp. at
hjælpe unge med projektideer – og realisering. Sebastian Klinger har ikke en
forening – og søger derfor som privatperson. I tilfælde af overskud går pengene til kommende arrangementer. Bliver der ikke flere arrangementer, vil et
eventuelt overskud føres tilbage til Projektvognen.
Der er opstillet et budget for arrangementet med udgifter:


17.000 (leje af Elværket + rengøring, honorar artister, leje af lyd og
lysanlæg, forplejning artister).



3000 til depositum Elværket.



3-4000 til indkøb af bar.*

Indtægter:

19 / 25



5000 tilskud Projektvognen.



5250 kr. forventet entré indtægter (gennemsnitsberegning ud fra
skøn).



3000 Evt. barsalg.



Evt. 10000 tilskud Kulturpuljen (alternativt 5000 i tilskud og 5000 i

underskudsgaranti).
*Muligvis overgår bar-afvikling til Frederikssund Gymnasium baren – som derved afholder udgifter og får indtægterne.
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. Udvalget drøfter ansøgning om tilskud og træffer afgørelse.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Underskudsgaranti på 10.000 kr. bevilliget.

Bilag:
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FrederiksSlum Festival ansøgning om tilskud

Journal nr.:
005758-2013

Sag nr. 42

Godkendelse af anlægsregnskaber 2013
- Fritidsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2.
I denne sag fremlægges anlægsregnskabet for byggeriet af en ny idrætshal i
Slangerup ved SIK til godkendelse.
De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører at beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2
mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab.
For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure,
men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal
regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.
I det vedlagte bilag fremgår anlægsbevilling, afholdte udgifter og afvigelse
mellem anlægsbevilling og udgifter for hver anlægsregnskab, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes i bilaget endvidere bemærkninger til de enkelte
anlægsregnskaber.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Denne sag har ingen økonomiske / budgetmæssige konsekvenser.

Økonomichefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at:
1. Det fremlagte anlægsregnskab for den nye idrætshal i Slangerup godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Anbefales.
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Bilag:
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Bilag - anlægsregnskab - Fritidsudvalget

Journal nr.:
001586-2014

Sag nr. 43

Budgetopfølgning 31. marts 2014 - Fritidsudvalget
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om Kommunernes Styrelse § 40.
Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget budgetopfølgning pr.
31. marts 2014 for Fritidsudvalgets samlede driftsområde.
Budgetopfølgningen viser en forbrugsprocent på 36 %. Det samlede budget
forventes overholdt.
Budgetopfølgningen har givet anledning til overførsel af budget fra øvrige
udvalg på 85.000 kr., der vedrører opskrivelse af driftstilskud til Museet Færgegården, der driftes af Roskilde Museum. Budget overføres fra IKT under
Økonomiudvalget, og vedrører IT-udgifter der fremover skal udgiftsføres af
Roskilde Museum.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Budgetopfølgningen giver anledning til budgetflytning fra øvrige udvalg på
samlet 85.000 kr. og vedrører IT-udgifter, der fremover skal udgiftsføres af
Roskilde Museum. Effekt i overslagsår på 85.000 kr.
Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Fritidsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Omplaceringer på samlet 0,085 mio. kr. fra andre udvalg godkendes
(effekt i overslagsår på 0,085 mio. kr.).

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Anbefales.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 31.03.2014 - Noter til forbrugsrapport - FRI
Budgetopfølgning 31.03.2014 - Forbrugsrapport - FRI
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Journal nr.:
023819-2013

Sag nr. 44

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.
Beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 07. maj 2014
Drøftet.
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