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»Kommunens fritid11

J.nr. 18.15
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Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Carl Guldbjerg Jensen fremsatte på
sidste møde forslag om optagelse af
punkt vedrørende "kommunens fritid"
med henblik på en drøftelse.
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4.
1 n-timers fest

j .nr. 20.00
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Ungdomsskole og
fremsender forslag til afhol
delse af en 10-timers fest.
Arrangementet er tænkt som et samar
bejde mellem ungdomsskolen, folkeop
lysningsudvalget og Skibby idræts
union.
Der ansøges ikke direkte om penge men
om, at hallen stilles gratis til
rådighed samt at folkeoplysningsud
valget indgår i arrangementet ved at
stille arbejdskraft til rådighed.
Der er endnu ikke fastsat en dato.
Forvaltningen anbefaler at folkeop
lysningsudvalget indgår i et samar
bejde omkring arrangementet dels i
form af at stille Skibby idrætshal
gratis til rådighed samt ved at stil
le arbejdskraft til rådighed eksem
pelvis 2 - 3 personer.
(Forslaget vedlægges i kopi)
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5.
opstart af en billedskole
j.nr. 20.04

Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby Musikskole ved
fremsender ansøgning om til
skud i forbindelse med opstart af en
billedskole.

Billedskolen skal omfatte undervis
ning i tegning, maleri og skulptur og
skal være et tilbud for større børn,
unge og voksne.
Der ansøges om ialt kr. 10.000,- til
undervisning og materialer for sæso
nen 1994/95.
Forvaltningen anbefaler, at der be
vilges kr. 5.000,- i 1994 og kr.
5.000,- i 1995 fra 5%-puljen.
Til orientering kan det oplyses, at
der resterer kr. 14.557 på 5%-pulje
kontoen til resten af 1994, idet der
allerede er bevilget tilskud til:
Klatrevæg
kr. 18.000,Musikalsk legestue
kr.
2.500,Skøjtebane ved Marbækskolen
kr.
1.943.Ialt
22.443,Afsat på budget '94
kr. 37.000.Rest til hele '94
k r . 14.557 ,(Ansøgningen vedlægges i kopi)
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Tilskud til uddannelse

J.nr. 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
instruktør i Kreds
57. Ferslev og lærer i Skibby aften
skole, fremsender ansøgning om til
skud i forbindelse med uddannelse i
motorik.
Uddannelsen beløber sig til ialt kr.
13.800,Kursuspris
kr. 9.000,Rejseudgifter
kr. 4.800,Forvaltningen anbefaler, at der be
vilges max. tilskud fra begge hoved
områder ialt kr. 3.000,-.
Hovedområde 1:
2 x 1.000,(Budgetafsat ialt kr. 5.000,-)

Hovedområde 2:

2 x 500,-

(Budgetafsat ialt kr. 10.000,-)

Der kan således ikke bevilges tilskud
til andre kurser til
i
1994.
Såfremt kontiene ikke bliver brugt op
i 1994 anbefales, at ansøgningen gen
optages med henblik på at bevilge yderligere tilskud.
(Ansøgningen vedlægges i kopi)
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Eventuelt
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