Dagsorden til folkeoplysningsudvalget

Møde i folkeoplysningsudvalget den 10. juni 2004.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Jens Timm Jensen
Ebbe Nielsen
Mikkel Østergaard
Søren Højlyng
Jan Bay Henriksen
Peter Rasmussen
Birthe Boye Nielsen
Verner Jønsson
Fra administrationen: Conni Haughølle

Mødedato:

10. juni 2004

Mødetidspunkt:

kl. 17.30

Mødested:

Mødelokale 3

Mødets afslutning:

kl.

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:
Indholdsfortegnelse:
Regnskab fra Skibby aftenskole for 2003
Orientering fra kulturfonden
Skuldelev børnehave - aktivitetsdage
Ferslev skole og Ældresagen - Fortællerarrangement
Skibby Trop og Flok - speiderarrangement ved Hornsstock Musikfestival
Skibby Trop og Flok - speiderarrangement
Tumlebo børnehave - Åbent hus dage
Pilehuset - Malerkunst
Skibbvkoret og Jubelkoret- Fælles koncert
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Institutionerne i Skuldelev -kulturelt samlingspunkt omkring Skuldelev hallen
Hornstock musikfestival 2004
Hornstock musikfestival 2004
Skibbv Kino - filmforevisninger og koncert
Skibbvssens børnehave - Fællesskab i farver
Skibbv Præstegård og Cvkler til Senegal - tværreligiøst møde mellem 3 danske kvinder

1.
Regnskab fra Skibbv aftenskole for 2003

J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby aftenskole fremsender regnskab vedrørende tilskud til undervisning samt
regnskab over debatskabende aktiviteter for år 2003.
Aftenskolen har i alt fået udbetalt et tilskud på kr. 198.790,-.
Det fremgår af regnskabet vedrørende undervisning, at aftenskolen ikke har haft den
forventede undervisning, og at der er udbetalt kr. 52.129,- for meget i tilskud.
Af regnskabet vedrørende debatskabende aktiviteter fremgår, at der mangler at blive
afviklet aktiviteter for kr. 9.879,-.
Forvaltningen anbefaler, at det for meget udbetalte tilskud i alt kr. 62.008,fratrækkes aftenskolens % årlige tilskud i juli måned 2004.
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 10. juni 2004 aftenskolens
regnskab.

2.
Orientering fra kulturfonden

J.nr. BK 20.00
Til orientering for folkeoplysningsudvalget.
Oversigt over fordeling af kulturfondens midler.
Oversigten vedlægges
Folkeoplysningsudvalget tog på møde den 10. juni 2004 opgørelsen til
efterretning.

3.
Skuldelev børnehave - aktivitetsdage

J.nr. B K 20.00
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Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Børnehaven arrangerer onsdag en 22. og torsdag den 23. september følgende
aktiviteter: male ansigter, afholde farvestafetter, leg med boldkast og fremstilling af
papirblomster.
Der søges om kr. 1.500,- til materialer.
(Ansøgningen er tidligere udsendt)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
1.500,-.

4.
Ferslev skole oa Ældresagen - Fortællerarranaement

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Ferslev skole og Ældresagen arrangerer mandag den 25. oktober en række
fortællinger over emnet Troldefortællinger fortalt af børn fra skolen og af Carsten
Islington fra Besttellers.
Der søges om kr. 5.000,- til Carsten Islington’s honorar.
(Ansøgningen er tidligere udsendt)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
5.000, -.
5.
Skibbv Trop oa Flok - speiderarranaement ved Hornsstock Musikfestival

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Trop og Flok er bestilt til at komme lørdag den 28. august, som er dagen der
appellerer til familieaktiviteter. Der laves bål, med mulighed for at lave snobrød og
popcorn, ligesom der vil blive tilbudt en række spejderaktiviteter.
Der søges om kr. 1.000,- til forskellige materialer.
(Ansøgningen er tidligere udsendt)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
1.000, -.

6.
Skibbv Trop oa Flok - speiderarranaement

J.nr. B K 20.00
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Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Trop og Flok arrangerer lørdag den 25. september åbent hus med forskellige
spejderaktiviteter.
Der søges om kr. 1.000,- til forskellige materialer.
(Ansøgningen er tidligere udsendt)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
1.000,-.

7.
Tumlebo børnehave - Åbent hus daae

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Tumlebo arrangerer i dagene den 29. og 30. september åbent hus, hvor aktiviteterne
vil tage udgangspunkt i forskellige former for maling, bl.a. male på stort fælles
maleri, decopage og male små billeder.
Arrangeres i samarbejde med Ældresagen.
Der søges om kr. 2.300,- til forskellige materialer.
(Ansøgningen er tidligere udsendt)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
2.300,-.

8.
Pilehuset - Malerkunst

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Pilehuset arrangerer dag med malerkunst. Der skal males på store plader, som
bliver sat sammen til en lang flade ude ved hegnet. Der arbejdes på at få en kunstner
til at deltage.
Der søges om kr. 10.000,- til betaling af kunstner samt materialer.
Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 27. maj 2004 ansøgningen men
ønskede at få en specificeret oversigt over, hvad udgifterne dækkede, inden udvalget
tog stilling.
(Specifikationen vedlægges. Ansøgningen er tidlige udsendt)
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
7.500,-.

9.
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Skibbvkoret oa Jubelkoret- Fælles koncert

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibbykoret og Jubelkoret arrangerer den 19. september fælleskoncert på Selsø slot.
Der søges om en underskudsgaranti på kr. 4.600,-.
(Ansøgningen erstatter tidligere indsendte ansøgning af 3. maj 2004)
(Ny ansøgning vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 en
underskudsgaranti på kr. 4.600,-.

10.
Institutionerne i Skuldelev -kulturelt samlingspunkt omkring Skuldelev hallen

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skuldelev børnehave, Børnehuset, 7’eren samt Skuldelev skole arrangerer i uge 41 et
kulturelt samlingspunkt omkring den nye hal.
Der samarbejdes på kryds og tværs af institutionerne med udgangspunkt i et
samvær omkring hellen, og med et ønske om at hallen får status af et kulturelt
mødested, hvor ikke kun sportsfolk mødes.
Der vil i ugens løb blive arbejdet i forskellige masterklasses såsom stagefight, cirkus
samt mange andre værksteder. Ugen sluttes af torsdag aften med et åbent
arrangement.
Der søges i alt om kr. 12.608,- til dækning af gavlmaleriet i hallen, stagefigth og
stunts samt til cirkus gummisko.
(Ansøgningen vedlægges)
Folkeoplysningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
7.500,-.

11.
Hornstock musikfestival 2004

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Hornstock musikfestival arrangerer den 28. og 29. august deres festival ved
Marbækskolen, med deltagelse af over 20 bands.
Foreningen lægger vægt på et tæt samarbejde med de lokale idrætsforeninger,
musikskole og i år også spejderne, i forbindelse med underholdning, bespisning m.m.
Der søges om tilskud på i alt kr. 33.500,-.
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(Ansøgning vedlægges)
Folkeoplvsningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni en underskudsgaranti på
kr. 10.000,-.

12.
Skibbv Middelalderaruppe - "Tirad"

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Gruppen arrangerer den 21. og 22. august åbent hus arrangement, hvor der er
mulighed for at prøve gruppens forskellige aktiviteter, og vil vise forskellige
opvisninger.
Der søges om tilskud på kr. 17.700,-.
(Ansøgning vedlægges)
Folkeoplvsningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
6.800,- til instruktør og brandslukket.

13.
Skibbv Kino - filmforevisninger oa koncert

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby kino arrangerer en 21. september seniorfilm, den 9. oktober børnefilm og den
6. november koncert med Letmark-kvartetten.
Der søges om en underskudsgaranti på kr. 6.000,- til koncerten samt tilskud på kr.
6.265, - til filmforevisningerne.
(Ansøgning vedlægges)
Folkeoplvsningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
6.265, - til filmforevisningerne og en underskudsgaranti på kr. 6.000,- til koncerten.
14.
Skibbvssens børnehave - Fællesskab i farver

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibbyssens børnehave arrangerer den 4. og 5. oktober aktivitet over temaet
"fællesskab i farver”. Udover at male, tilbydes gamle sanglege og andre lege.
Der søges om et tilskud på kr. 1.500,- til maling og træplader.
(Ansøgning vedlægges)
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Folkeoplvsningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
1.500,-.

15.
Skibbv Præstegård oa Cvkler til Seneaal - tværreliaiøst møde mellem 3 danske kvinder

J.nr. BK 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby præstegård og Cykler til Senegal arrangerer den 4. november møde mellem 3
danske forfattere i en samtale om tro i dagligdagen. De tilhører hver deres
trosretning indenfor de 3 store religioner - kristendom, jødedom og islam.
Der søges om et tilskud på i alt kr. 4.500,- til delvis dækning af honorar. Kirken
afholder øvrige udgifter.
(Ansøgning vedlægges)
Folkeoplvsningsudvalget bevilgede på møde den 10. juni 2004 et tilskud på kr.
4.500,-.

