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Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i folkeoplysningsudvalget den 29. januar
2004

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen

Deltog

Jens Timm Jensen

Deltog

Ebbe Nielsen

Afbud

Mikkel Østergaard

Deltog

Søren Højlyng

Fraværende

Jan Bay Jørgensen

Deltog

Peter Rasmussen

Deltog

Birthe Boye Nielsen

Deltog

Verner Jønsson

Deltog

Fra administrationen: Conni Haugbølle
Marianne Larsen

Mødedato:

Torsdag den 29. januar 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 18.55

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

Indholdsfortegnelse:
Forbrug på udvalgets konti
Opfølgning på foreningskurset
Ændring af folkeoplysningsloven
Kampagne for fysisk aktivitet i sommeren 2004
Orientering fra Kulturfonden
Sommerkoncerter på Selsø slot 2004
Meddelelser

1.
Forbrug på udvalgets konti

Deltog
Afbud
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J.nr. BK 00.01
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Forvaltningen fremsender opgørelser over forbrug på udvalgets konti for år 2003 og år 2004
til orientering.
Opgørelse for år 2004 vedlægges.
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager opgørelsen for år 2004 til efterretning. Med
hensyn til opgørelse for år 2003 anbefales, at byrådet søges om at måtte overføre
restbeløbet til år 2004 til brug for afvikling af foreningsmøde, kurser mm.
Opgørelse for år 2003 vil blive omdelt på mødet.
Folkeoplysningsudvalget fik på møde den 29. januar 2004 omdelt opgørelse for år 2003,
og tog begge opgørelser til efterretning.
Byrådet søges om overførsel af restbeløbet fra 2003 til brug for uddannelse, foreningsmøde,
forhøjelse af initiativpuljen samt deltagelse i sundhedsuge 2004.
2.
Opfølgning på foreningskurset
J.nr. BK 00.01 A28
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Fast punkt på dagsordenen med en orientering om igangværende emner indenfor:
a. Samarbejde
b. Information
c. Uddannelse
a.
Drøftelse af hvornår der igen skal afholdes foreningsmøde, samt hvorledes mødet skal
afvikles. Det skal samtidig vurderes, hvor udgiften kan afholdes.
b.
Forvaltningen vil på mødet forelægge følgebrev og spørgeskema, som udsendes til
foreningerne til brug for udarbejdelse af foreningsfolderen.
c.
På baggrund af beslutning fra sidste møde, er foreningerne forespurgt omkring forslag til en
prioritering af emner. Foreningernes forslag vil foreligge til mødet.
Forvaltningen vil på mødet oplyse om, hvornår foreningerne (kassererne) vil blive indkaldt til
møde om de nye regler på foreningsområdet.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 29. januar 2004 følgende under de
enkelte punkter:
a.
Der afholdes et arrangement i første halvdel af 2004. Forvaltningen udarbejder en emne- og
forslagsliste til næste møde.
b.
Peter Rasmussen indgår i en redaktionsgruppe. Følgebrevet tilføjes mulighed for hjemmeside
på www.skibbv.dk
c.
Der oprettes kurser i følgende emner: Lederrekruttering, kassererkursus, idrætsskader og
idrætspsykologi.
Forvaltningen indbyder foreningernes kasserer til møde den 19. februar.

3.
Ændring af folkeoplysningsloven

Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Side 3 af 4

J.nr. BK 18.00
Afgøres af byrådet
Folketinget har den 19. december 2003 vedtaget en ændring af folkeoplysningsloven, der gør
det frivilligt for kommunerne, om de ønsker at have et folkeoplysningsudvalg.
Ændringen betyder, at det enkelte byråd selv kan afgøre, om det ønsker at nedlægge det
lokale folkeoplysningsudvalg. En eventuel nedlæggelse kan ske fra og med 1. januar 2004 og
på et hvilket som helst tidspunkt indtil næste kommunal valg.
Hvis folkeoplysningsudvalget bliver nedlagt, overgår udvalgets kompetencer til byrådet.
Byrådet kan dog delegere kompetencer til det pågældende stående udvalg og til
forvaltningen.
Forvaltningen indstiller, at folkeoplysningsudvalget fremkommer med en anbefaling til
byrådet.
(Lovforslaget vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget anbefaler på møde den 29. januar 2004, at
folkeoplysningsudvalget bevares, da udvalget er et væsentligt led i at bevare og styrke det
frivillige foreningsliv. Byrådet opfordres til at arbejde for, at udvalget bevares også efter
kommunesammenlægningen.
4.
Kampagne for fysisk aktivitet i sommeren 2004
J.nr. BK
Afgøres i folkeoplysningsudvalget
Frederiksborg amt fremsender invitation til at deltage i sundhedsstyrelsens kampagne for
fysisk aktivitet i sommeren 2004.
Kommunen opfordres til at tilmelde sig kampagnen i uge 24. Mængden af aktiviteter i
lokalområderne er op til den enkelte kommune, men der lægges op til, at det vil blive sundt
og sjovt.
Alle voksne, der er interesserede, kan inddrages i aktiviteterne. Kommunen bestemmer selv
hvilke aktiviteter der skal iværksættes, men i første omgang opfordres til, at vælge én, der
kan være tovholder på opgaven.
Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om kommunen skal indgå i
kampagnen, samt udpegelse afen kontaktperson.
(kopi vedlagt)
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 29. januar 2004, at deltage i
sundhedskampagnen. Conni Haugbølle udpeges som kontaktperson.

5.
Orientering fra Kulturfonden
J.nr. BK 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Evaluering af arbejdet med Kulturfonden herunder Kulturuger 2003 samt ideer til
Kulturfonden og Kulturuger 2004.
(Opgørelse over restbeløb for 2003 vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 29. at søge byrådet om overførsel af
restbeløbet blandt andet begrundet i det øgede aktivitetsniveau.

6.
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Sommerkoncerter på Selsø slot 2004
J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Mogens Friis, fremsender ansøgning om tilskud til afholdelse af sommerkoncerter på Selsø
slot i sommeren 2004.
Der søges om tilskud/underskudsgaranti på kr. 8.000,-.
Frederiksborg amt er ligeledes ansøgt om tilskud.
Ansøgningerne vedlægges i kopi.
Forvaltningen anbefaler, at der gives en underskudsgaranti på kr. 5.000,-, på lige fod med
øvrige der søger om underskudsgaranti.
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 29. januar 2004 kr. 8.000,- i
underskudsgaranti.
7.
Meddelelser
a.
Skibby Klatreklub fremsender referat fra generalforsamling den 3. november 2003.
(kopi vedlagt)
b.
Reklameudvalget og brugerrådet fremsender referat fra møde den 12. januar 2004.
(kopi vedlagt)
c.
Kaffekværnen fremsender turkalender samt klubblad for januar 2004.
(kopi vedlagt)
d.
Fritids- og kulturpolitisk handlingsplan - dialogmøde på Sønderby kro den 18. januar 2004.
(avisartikel vedlagt)
e.
Samrådet for fritidsmedarbejdere i Frederiksborg amt indbyder folkeoplysningsudvalgene til
debataften den 18. marts 2004. Tilmelding til forvaltningen senest den 17. februar 2004.
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 29. januar 2004 meddelelserne til efterretning.

