SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

KULTURELT UDVALG indkaldes herved til
møde
tirsdag den 1. rnarts 1908 kl. 14 .00
i mødelokalet på Slangerupgård med
følgende dagsorden:
Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING
a)
"nyt" fra S.0.I.F., februar 1988,
b)
Filmbranchens Samarbejds- og Ideudvalg
fremsender et eksemplar af hæftet
"FSI~informerer".
c)
Referat af møde den 18/2-88 på
Egelundskolen omkring utæt tag.
d>
Slangerup bibliotek meddeler, at der har
været indbrud på biblioteket natten
mellem den 12/2 og 13/2 1988.
Flere effekter er blevet stjålet.

/.

e)
Ledøje-Smørum kommune fremsender kopi af
skrivelse fra Foreningen af kommuner i
Københavns amt omkring fælles
fjernsynsnævn.
Kopi vedlægges.

/.

f)
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt
over regler for tilskud til
efterskoleophold.
Kopi vedlægges.
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Formanden for kulturelt udvalg har givet
Lions Club Slangerup tilladelse til at
benytte teatersal, garderoberurn og
omklædningsrum bag scene på Egelundskolen
fredag den 25. marts i tidsrummet
kl. 16.00 - 02.00 i forbindelse med
afholdelse af et modeshow.

/.

h)
Slangerup-Jørlunde Skytteforening beder i
skrivelse af 15/2-80 om hjælp til at
definere begrebet "klubvirksomhed i
skytteklubbens regie" og fremsender
samtidig kopi af Hovedstadsrådets svar
på en klageskrivelse over skyttehusets
benyttelse til andet end klubvirksomhed.
Kopi af de to skrivelser vedlægges.
i)
Fritidsnævnet har på sit møde den 23/2
1988 diskuteret om ideen med udsendelse
af en pjece til alle 9 - 1 8 årige om
fritidstilbud i kommunen kunne kombineres
med ideen om "Idrættens grønne kort".
Fritidsnævnet besluttede, at invitere
konsulent Jan Darfeldt fra Dansk
Idræts-Forbund til mødet med
initiativtagerne den 26. april 1988 for
her at fortælle om ideen bag "Idrættens
grønne kort".
SSP-udvalget og kulturelt udvalg vil
ligeledes blive inviteret.
Rapporten "Idrættens grønne kort" vil
blive omdelt.
2.
RENOVERING OG UDVIDELSE AF TENNISBANER
Slangerup tennisklub meddeler i skrivelse
af 10/2-88, at man er forundret over
udvalgets svar på klubbens ansøgning om
renovering og udvidelse af tennisbanerne.
Efter møde den 24/2-88 med teknisk og
kulturel forvaltning fremkommer Slangerup
tennisklub i skrivelse af samme dato med
en økonomisk løsningsmodel til
gennemførelse af tennisanlæg således:
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1 > Slangerup tennisklub forestår
anlægsarbejdet i samarbejde med teknisk
forvaltning. Herved opnås de bedste
priser samt en løsning kommunen kan
acceptere.

2) Slangerup kommune betaler i 1988 et
beløb, der svarer til reparationsudgiften
på eksisterende baneanlæg.
Beløbsramme ca. kr. 75. - 80.000.
3) Slangerup kommune giver en bindende
garanti på, at restbeløbet betales i
1989. Alternativt kan betalingen af
restbeløbet strækkes over 1989 og 1990
med deraf meromkostninger til følge.
Beløbsramme ca. kr. 175.000.
4) Tennisklubben forestår den økonomiske
finansiering af restbeløbet
ca. kr. 175.000 på baggrund af
kommunegarantien.

/.

5) Tennisbanerne overgår til kommunen,
når slutraten er indbetalt.
Kopi af de to skrivelser fra Slangerup
tennisklub vedlægges.
3.
TAGRENOVERING AF SLANGERUP SVØMMEBAD
Byrådet bevilgede på sit møde den 24/2
1988 kr. 40.000 til udarbejdelse af
skitseprojekt i forbindelse med
renovering af tag i Slangerup svørnmebad.
I den anledning anmodes kulturelt udvalg
om at tage stilling til igangsætning af
projekteringen.
(82.07:04.07 G 0 1 )
4.
UDSKIFTNING AF GULVBELÆGNING I
UNGDOMSSKOLEKLUBBENS LOKALE.
Ungdomsskoleinspektør Knud Nielsen søger
om frigivelse af anlægsbevilling på
kr. 100.000 ifl. investeringsoversigten
for finansåret 1988 til brug ved
udskiftning af gulvbelægning i
ungdomsskoleklubbens lokale i kælderen på
Egelundskolen.
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Forvaltningen har anmodet teknisk
forvaltning om forslag til udskiftning af
gulvbelægning.
Bjørn V/insløw vil redegøre for sagen.
(02.07:10.01.07 G 01>
5.
UVELSE SKOLE - VENTILATION I GYMNASTIKSAL
OG OMKLÆDNINGSRUM.

/.

Teknisk fox'valtning fremsender kopi af
målerprøve over luftfugtighed i
gymnastiksal og omklædningsrum på Uvelse
skole i tidsrummet 6 - 12/1 1900 og
henstiller, at det af firmaet NELANG
tidligere fremsendte projekt på
ventilationsanlæg med krydsveksler
etableres.
Kopi af skrivelsen fra teknisk
forvaltning, måleprøve og tilbud fra
firmaet NELANG vedlægges.
(02. 12 G ol )
6.
UVELSE SKOLE - ASBESTFQRSEGLING AF
NORDFLØJ.
På møde i januar besluttede kulturelt
udvalg at anmode teknisk forvaltning om
at udarbejde forslag til foranstaltninger
omkring asbestholdigt materiale på Uvelse
skole.

/.

Teknisk forvaltning har indhentet tilbud
på 2 løsningsmodeller, henholdsvis på
kr. 33. 567, - excl. moms og kr. 35. 965, excl. moms.
Kopi af skrivelse fra teknisk forvaltning
vedlægges.
(02.19:17.00 G 0 1 )

Kr. 1651 A /S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

/j /

///Zoj________________
/!' / fff._________

SLANGERUP KOMMUNE
kulturelt udvalg

Dag og år:

1.marts 1988

Blad nr.

28

Formandens
initialer:

J-J-

7.
»MULTIFUNKTIONSOMRÅD E 11 I UVELSE.
Byrådet har på sit møde den 25/11 1987
meddelt tidsbegrænset dispensation til
arealet i Uvelse, hvorpå
initiativtagergruppen påtænker at
etablere et »Multifunktionsområde" ,
indtil arealet, der er udlagt til
parkering og bebyggelse i lokalplan nr.
14, skal anvendes til de i lokalplanen
anførte formål.
Byrådet har i den anledning anmodet
initiativtagergruppen om, til brug ved
frigivelse af anlægsbevilling i 1988, at
indsende en tidsplan med økonomiske
beregninger over etablering af
"Multifunktionsområdet».
Materialet fra initiativtagergruppen vil
foreligge på mødet.
(04.01 G 01>
8.

OVERFØRSEL AF RESTBELØB FRA 1987.
Forvaltningen ansøger om, at restbeløbet
på kontoen for pædagogisk
udviklingsarbejde i 1987 overføres til
kontoen for pige/dreng projekt 1988.
Det kan oplyses, at restbeløbet på
kontoen for pige/dreng projekt i 1986 ved
en fejltagelse ikke blev overført til
1987, ca. kr. 7. 500.
Kulturelt udvalg godkendte 1/9 1987, at
der overførtes kr. 12.500 fra kontoen for
pædagogisk udviklingsarbejde til kontoen
for pige/dreng projekt. Denne overførsel
er ikke medtaget i økonomirapporteringen.
Forvaltningen indstiller derfor, at det
overførte beløb kr. 10.000 fra 1987 til
1988 på kontoen for pædagogisk
udviklingsarbejde overføres til kontoen
for pige/dreng projekt tillige med
ovennævnte restbeløb i 1987 på kontoen
for pædagogisk udviklingsarbejde.
( 00.01

0 02)
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SAMTIDSORIENTERING

. /.

AW W A& stfM /U t,

Undervisningsministeriet har udsendt ny
undervisningsvejledning for
samtidsorientering.
Denne vejledning har været til udtalelse
på skolerne.
Kopi af udtalelserne vedlægges.
Skolekommissionen, 22/2 1900:
Det indstilles, at
undervisningsministeriets
undervisningsvejledning af 1907 benyttes
for faget samfundsorientering.
(17.00.02 P 15)
10 .

DØRNEHAVEKLLASSER - SKOLEÅRET 1900/09.
. /.

/fans

Kopi af den af forvaltningen udai'bejdede
oversigt over indskrevne børn til
børnehaveklasser i skoleåret 1900/09
vedlægges.
Skolekommissionen, 22/2 1900:
Det indstilles, at der for skoleåret
1900/09 oprettes 2 bh-klasser på
Byvangskolen, 1 bh-klasse på
Lindegårdskolen og 1 bh-klasse på Uvelse
skole.
Det indstilles endvidere, at bh-klassen
på Lindegårdskolen normeres med 2
uddannede børnehaveklasseledere og ingen
praktisk medhjælp.
Skoledirektøren bemyndiges til at søge
enkelte elever fra Lindegårdskolens
distrikt overført til Byvangskolen.
(17.20.01 G 0 1 >
11

.

UDVIPELSE AE ÅBNINGSTID I UVELSE
UNGDOMSKLUB.
7i
Uvelse ungdomsklub søger om
a)
udvidelse af åbningstiden med 2 dage om
måneden, nemlig fra hver anden søndag til
hver søndag. Udgiften kr. 9.503.20 kan
holdes inden for klubbens budget,
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b)
udvidelse af sommerferieåbent med 1 dag
om ugen. Ekstraudgift kr. 5.718,30 kan
ikke afholdes af klubbens budget.
Fritidsnævnet, 23/2 1988:
Indstilles henvist til budgetlægningen
for 1989.
Forvaltningen kan oplyse, at Uvelse
ungdomsklub er fremkommet med fornyet
ansøgning f .s.v. angår udvidelse af
åbningstiden, idet man ønsker en
udvidelse med 4 dage om måneden, nemlig
hver onsdag. Merudgift kr. 19.166,40 kan
holdes inden for klubbens budget,
(18.02.01 G 01>
12.

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM FORENING
UNDER "SLANGERUPQRPNINGEN".
Ungdommens røde kors i Slangerup
fremsender kopi af vedtægter,
medlemsliste, regnskab og oplysning om
bestyrelse med anmodning om at blive
godkendt som forening under
"SIangerupordningen"
Fritidsnævnet, 23/2 1988:
Anbefales.
(18.09 0 49)
13 .
VALG AF REPRÆSENTANT T IL BESTYRELSEN FOR
SLANGERUP BIO'S VENNER.
I
Ifl. § 4, stk. 7 i vedtægter for
Slangerup Bio's Venner kan Slangerup
kommune indsætte en observatør i
bestyrelsen.

Kulturelt udvalg bedes udpege en sådan
observatør.
(00.01 A 23)
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INSTALLATION AF STRØMFORSYNING TIL
ARRANGEMENTER I IDRÆTSHALLEN.
Slangerup idrætshal fremsender indhentet
tilbud på kr. 19.471,20 fra Kaels El-køb
på installation af strømforsyning i
idrætshallen.
Forvaltningen kan oplyse, at arrangørerne
af musikarrangementer i idrætshallen har
været nødsaget til at lade installere
midlertidig strømforsyning ved hvert
arrangement, og at det derfor er et ønske
om en permanent installation.
Forvaltningen gør opmærksom på, at der
ikke er afsat penge på budgettet.
(82.12:04.04 G 0 1 )

15.
INSTRUKS FOR UDLÅN AF TEATERSAL.
KÆLDERLOKALE I SVØMMEBADET OG
SAMLINGSLOKALE PÅ UVELSE SKOLE.
a)
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes
særlige regler for udlån af teatersalen
på Egelundskolen, kælderlokalet i
svømmebadet og samlingssalen på Uvelse
skole med hensyn til rengøring og
pedelbistand, således at kommunens
pedeller ikke skal stå til rådighed ved
weekeendarrangeinenter og arrangementer på
hverdage ud over kl. 22.00.
P’ritidsnævnet. 23/2 1988 :
Fritidsnævnet indstiller, at der i en
forsøgsperiode indtil 31/12 1988
udleveres nøgle til den, der ansøger om
et lokale til et arrangement på hverdage
ud over kl. 22.00 og i weekends.
Vedkommende forpligter sig ved sin
kvittering for nøglen at påtage sig det
fulde ansvar for lokalet, herunder
oprydning og rengøring.
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Allan Madsen har ønsket følgende optaget
som punkt på dagsordenen:
"Med henblik på at få skabt klarhed over
reglerne ved foreningers benyttelse af
kommunale lokaler/bygninger, som sorterer
under kulturelt udvalg, ved afholdelse af
møder, fester o.lign., bedes oplyst på
hvilket grundlag og under hvilke
instrukser, man i dag administrerer
udlånet af kommunale lokaler til
foreninger.
Udvalget bedes tage stilling til, om der
skal herske ens regler for alle typer
foreninger, hjemmehørende i Slangerup
kommune - specielt, hvad angår
1) lukketid, 2) pedelbistand og
3) rengøring".
(82.16:18.00 G 0 1 )
16.
INSTRUKS FOR SAMLINGSSAL PÅ
EGELUNDSKQLEN.
Kulturelt udvalg har tidligere behandlet
ovennævnte instruks, men ønskede
udtalelse fra skolenævn, lærerråd og
elevråd ved Egelundskolen samt fra
fritidsnævn, ungdomsskolenævn,
voksenundervisningsnævn og
skolekommissione forinden endelig
stillingtagen.
/.

Kopi af oversigt over indkomme udtalelser
og af det reviderede forslag vedlægges.
Skolekommissionen, 22/2 1988:
Kommissionen kan anbefale det af
forvaltningen reviderede forslag.
(82.16:04.04 P 2 1 )
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17.
UDLÅN AF LOKALE.
Bent Ole Knudsen, Klemensker fodboldklub
på Bornholm (tidligere træner for Uvelse
fodboldklub) søger om, at klubben må
overnatte på Uvelse skole natten mellem
henholdvis 25. og 26. og 26. og 27.
marts 1988 i forbindelse med et
fodboldstævne i Uvelse
Uvelse skole anbefaler den lille gang med
lokaler og toiletter.
(82.00:18.00 m p )
18.
UDLÅN AF LOKALER.
Slangerup Håndværker- og Handelsforening
søger om lån af enten idrætshallen eller
Egelundskolen i forbindelse med
Erhvervsudstillingen den 1. - 2. oktober
1988.
Foreningen oplyser, at den først på
generalforsamlingen den 26/4 1988 kan
tage stilling til, hvor
Erhvervsudstillingen skal holdes.
Udtalelse fra idrætshallen og
Egelundskolen vil foreligge på mødet.
(82.00:18.00 mp . )
19.
SLANGERUP SPEEDWAY - AKTIVITETSKALENDER
Slangerup Speedway fremsender
aktivitetskalender for hjemmeaktiviteter
i 1988.
/.

Kopi vedlægges.
(18.09.10 G 01)
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20.
/ A N S ØGER OM TILSKUD TIL FORENINGER M.V.

a)
Slangerup-Jørlunde Skytteforening Bøger
ovn fritagelse for betaling af afgift på
kr. 3. 000 i forbindelse vned
alkoholbevilling til klubhuset.
b)
Slangerup-Jørlunde Skytteforening søger
om tilskud til afholdelse af et
omfattende skyttestævne samt
jubilæumsfest den 7/6 1988 i anledning af
foreningens 125 års jubilæum.

JJ

J)tz, r f d a

77
Ao-

/

S p &t? - . /C//

dmy/éuJt

Samtidig søger foreningen om tilskud til
udgifter i forbindelse med besøg af 35
skytter^ fra venskabsbyen i Sverige i
samme anledning.
Forvaltningen kan oplyse, at udvalget
tidligere har bevilget tilskud til
jubilæer med kr. 1. 000 ypr. 10 år.
c)
Slangerupkoret fremsender ansøgning om
tilskud til en tur til Mjblby i dagene
30/9 - 2/10 1988, hvortil Slangerupkoret
er inviteret.
Udgiften anslåes til ca. kr. 13.650.
Forvaltningen kan oplyse, at kulturelt
udvalg tidligere har bevilget foreninger
kr. 1Æ0,- pr. deltager til lignende ture.
d)
Slangerup Lille-scene søger om tilskud på
kr. 1.000 til opsætning af Henning
Nielsen's skuespil "TORVET".
Forestillingen indgår i Slangerup
Lille-scene's forårsprogram med 2 voksen
ag 2 ungdomsforestillinger, alle med
premiere i marts/april måned 1988.
Danmarks Radio' B&U-afdeling har vist
stor interesse for'
ungdomsforestillingerne.
Slangerup Lille-scene tilbyder, som en
del af det lokale kulturliv,
forestillingen til folkeskolens ældste
klasser, ungdomsskolen m.fl. til en
fornuftig pris.

,
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e)
Slangerup Lille-scene søger om tilskud
til en tur til Bornholm, hvortil
foreningen er inviteret for at
gæstespille Henning Nielsen's skuespil
"TORVET »*.
Anledningen er, at Dansk Amatør Teater
Samvirke på Bornholm - i anledning af
DATS' 40 års jubilæum - afholder et stort
teatertræf for øens amatørscener. I
lighed med tidligere praksis inviteres en
gæsteforestilling og valget er i år
faldet på Slangerup Lille-scene.
Foreningen oplyser, at
transportudgifterne beløber sig til
kr. 2.745,- og søger om tilskud på
kr. 2. 000,
For ovenstående ansøgninger kan
forvaltningen oplyse, at der på kontoen
for øvrige kulturelle formål resterer
kr. 90.400.
(00.01 0 49 t - 1988)

&f. yf

21.

SLANGERUP BIO

/ .

Slangerup Bio's Venner fremsender
skrivelse omkring utæt tag i
indgangsparti og installation omkring
scenelys.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
(82.07:20.02 G 0 1 >
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22.

ØKONOMIRAPPORTERING.
Økonomirapportering vil først foreligge
på mødet.
23.
EVENTUELT TILKOMNE SAGER.
a) ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING PÅ
KR. 15.QQQ TIL KONTOEN "ANDRE KULTURELLE
FORMÅL".
Nordsjællands Flyvemuseum har ved
skrivelse af 20/1 1988 orienteret om
etableringen af et nyt regionalt museum,
som tænkes opført i Slangerup.
Museet etableres med henblik på bl.a. at
trække yderligere besøgende til vores
området, og museet vil være eneste tilbud
af sin art øst for Storebælt.
Museets bestyrelse søger Slangerup
kommune om et tilskud på kr. 15.000 til
udvidelse af kulturelt udvalfgs konto
"andre kulturelle formål".
Ølstykke og Stenløse kommuner har
tilkendegivet, at de vil yde kr. 15.000
og flyvemuseet påregner tilskud fra
Skævinge, Frederikssund og andre
omliggende kommuner.
Der er ikke afsat midler i budgettet til
dette formål.
Økonomiudvalget, den 16/2 1988:
Oversendes til kulturelt udvalg til
behandling.
1 medlem ønsker sagen forelagt for
byrådet.
Byrådet, den 24/2 1988;
Fremsendes til kulturel forvaltning.
Kulturelt udvalg bedes tage stilling til
en tillægsbevilling på kr. 15.000 til
kontoen for øvrige kulturelle formål.
(19.00.01 0 49)
24. .
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet slut kl.

Hr. 1851 A /S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

