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Dagsorden til folkeoplysningsudvalgets møde
torsdag den 29. februar 1996 kl. 19.10 i byrådssa
len.

Medlemmer:
Jens Brogaard Jensen
Eric Muneh
Johnny Jørgensen
Mikkel Østergaard
Erling Kjær
Tove Andersen
Carl Guldbjerg Jensen
Annie Hansen
Jan Vogel
✓7

'

Leder-, Lærer-, medarbejderrepræsentanter:
Else Nielsen (fra aftenskolerne)
Bente Hansen (fra foreningerne)

(

____

Repræsentant fra Ungdomsskolebestyrelsen:
Niels Jørgen Pedersen
.

Fra administrationen:

Bemærkninger:

I Un C
Tidspunkt for mødets afslutning:

Xc.I S ~

Blad nr.

/> ■

(jwmg Pßw U/7'V

;

Dag og år

29. februar 1996

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

i.
Meddelelser
a.
Der har været afholdt brugerrådsmøde den 18.
januar.
(Kopi af referat vedlægges)
b.
Der har været afholdt møde vedrørende kulturu
gerne 1996 den 6. januar.
(Kopi af referat vedlægges)
c.
Skibby Tennis- og Badmintonklub har i Dansk
badminton forbunds officielle blad “Badminton”
haft en artikel om klubben.
(Kopi af artiklen vedlægges).
d.
Den tværkulturelle interessegruppe vedrørende
asylcentret
fremsendte
den 28/12 en række spørgsmål til folkeoplysningeudvalget. Da mødet i januar imidlertid blev
aflyst, blev der udformet et svar, så der kunne
arbejdes videre med de ønskede projekter.
(Kopi af svar vedlægges)
e.
Regnskabet for 1995 på folkeoplysningsudvalgets
område er afsluttet. Der resterede et overskud på
kr. 3.234,-som føres tilbage til kassen.
f.
Regnskab for banketten den 2. november 1995.
(Kopi af regnskabet vedlægges).
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2.

Tilskud til sportsdag
J.nr. BK 00.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibbyhøj
fremsender an
søgning om tilskud til afholdelse af en sportsdag
den 8. maj 1996 for institutionens beboere. Der
har ikke tidligere været afholdt en sådan sports
dag.
Arrangementet er lavet i samarbejde med 4 an
dre socialpsykiatriske institutioner i Fr.borg amt.
Udover at iværksætte nye aktiviteter er det må
let, at kunne motivere beboerne til at deltage i
kommunens aktive sportstilbud.
Der søges om kr. 6.000,- (ialt kr. 30.000,- fordelt
ud på de deltagende kommuner).
Der er ikke i første omgang taget kontakt til de
lokale klubber, idet man vil afvente arrangemen
tets forløb.
(Ansøgningen vedlægges i kopi)
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3.
Tilskud til træningslejr
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Skibby idrætsklub fremsender ansøgning om til
skud på ialt kr. 1.500,- (leje og fortæring) i for
bindelse med afholdelse af en træningslejr den
22., 23. og 24. marts for ynglinge fodboldspillere
fra Skibby idrætsklub og Skuldelev-Selsø
sportsklub “Kilden”.
Der har ikke i mange år været et ynglingehold,
men gennem et samarbejde blandt SIK og Kilden
er der nu blevet stablet et sådant på banen.
Forvaltningen anbefaler, at der bevilges et til
skud på 75% af lejeudgiften (900,- x 75%) kr.
675,-.
(Kopi af ansøgning samt skrivelse fra SIK ved
lægges)
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4.
Ændringer til folkeoplysningsloven
J.nr. BK
Til orientering for folkeoplysningsudvalget
Gennemgang af det tidligere udsendte materiale
“40 ændringer til folkeoplysningsloven”.
Medlemmerne er velkomne til at kontakte for
valtningen, såfremt der er specielle spørgsmål
der ønskes undersøgt inden mødet.
(Skrivelse fra KL med de vigtigste ændringer
vedlægges i kopi)
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5.
Tilskud til Dataskolen
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
I forbindelse med ansøgning om tilskud for 1996
blev dataskolen bedt om at indsende dokumen
tation for kredsen bag dataskolen.
Der har været en del skriverier frem og tilbage,
idet lederen af dataskolen ikke har indsendt den
fornødne dokumentation.
(Indstillingsbilag vedlægges)
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6.
Oprettelse af kreds, MC Red Hawk
J.nr. BK 18.15
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
MC Red Hawk fremsender ansøgning om god
kendelse af kreds, vedtægter for klubben samt
medlemsliste pr. 1/1-96.
MC-klubben har tidligere haft lokale på Hanghøj
men da kommunen selv skal benytte dette lokale
er MC-klubben sagt op pr. 31/7-96.
(Kopi af medlemsliste samt indstillingsbilag
vedlægges)
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7.
Hul nå “Fritidspolitikken”
J.nr. BK 18.01
Afgøres af folkeoplysningsudvalget
Fritidspolitikken, der blev godkendt i byrådet
den 22/11-95, indeholder en række konkrete fore
stående arbejdsopgaver, som skal sættes igang.
Der ønskes en drøftelse af i hvilken rækkefølge
og omfang opgaverne skal igangsættes, samt ide
er til de enkelte arbejdsopgaver.
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8.
Eventuelt

