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1. FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 07/711
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-02-2008
Godkendt.
Afbud fra Jette Pikilidi, Gert R. Fuglsang, Knud Mortensen og Gitte Ketelsen.
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2. KF - Forslag til Tillæg til retningslinier for lokaletilskud
Sagsnr.: 08/698
Resumé:
Udvalget for Kultur og Fritid har på mødet den 6. februar 2008 behandlet Forslag til Tillæg til retningslinier for lokaletilskud.
Det blev besluttet, at forslaget skal tilrettes, hvorefter sagen genoptages.
Administrationen har tilrettet forslaget. Rettelserne er i kursiv.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med, at administrationen har modtaget en konkret ansøgning om lokaletilskud til ny hal fra en forening, har det vist sig nødvendigt at udarbejde et tillæg til Retningslinier for lokaletilskud. Tillægget skal omhandle behandling af ansøgninger om lokaletilskud til nye haller/lokaler samt driftsudgifter, der ikke tidligere har været ydet tilskud
til.
Den 11. december 2006 vedtog Sammenlægningsudvalget "Retningslinier for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre Kommune.
Retningslinierne har vist sig at være utilstrækkelige for så vidt angår behandling af ansøgninger om lokaletilskud til nye haller/lokaler samt til driftsudgifter der ikke tidligere
har været ydet tilskud til.
Administrationen har derfor udarbejdet forslag til Tillæg til Retningslinier for lokaletilskud, som er vedlagt.
Administrationens vurdering:
Administrationen foreslår, at forslag til Tillæg til Retningslinier for lokaletilskud godkendes.
Økonomi og finansiering:
Ingen.
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at forslag til Tillæg til Retningslinier for lokaletilskud godkendes.
Bilag:
Forslag til Tillæg til Retningslinier for lokaletilskud
Retningslinier for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-02-2008
Rettelse til direktionens indstilling: Sidste ord rettes til anbefales.
Indstillingen anbefales.
Afbud fra Jette Pikilidi, Gert R. Fuglsang, Knud Mortensen og Gitte Ketelsen.
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3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Skov Hastrup Rideklub
Sagsnr.: 08/3328
Resumé:
Skov Hastrup Rideklub søger om tilskud fra pulje til særlige formål, da de har fået mindre lokaletilskud i 2007 end tidligere år.
Sagsfremstilling:
Skov Hastrup Rideklub har ialt 67 medlemmer, hvoraf 36 er under 25 år. Af det samlede
medlemstal er 57 bosiddende i Lejre Kommune. Skov Hastrup Rideklub er en af 8 rideklubber i Lejre Kommune.
I 2006 modtog klubben 64.800 kr. i lokaletilskud og i 2007 40.300 kr., hvilket betyder et
mindretilskud på 24.500 kr.
Grunden er, at klubben har en stor andel af medlemmer over 25 år. Før kommunensammenlægningen havde rideklubberne i "gamle Hvalsø" en særlig ordning om, at der
ikke blev fradraget for medlemmer over 25 år. Det vil sige at rideklubben fik 65% af dokumenteret udgifter tidligere, hvor den nu får 73% af dokumenteret udgift, men med
fradrag for medlemmer over 25 år.
Klubben søger om tilskud på 15.000 kr. til delvis dækning af mindreudgiften i 2007.
I henhold til retningslinier for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde,
anvendes 8% af budgetbeløbet til en pulje til særlige formål, som kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab til:
•
•
•

Nye initiativer
Udviklingsarbejder for børn og unge
Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn berettiger til ekstra
støtte. Herunder i årene 2007 og 2008 særligt til foreninger, der som følge af
harmonisering af tilskudsregler, måtte være så hårdt ramt, at deres økonomiske
grundlag er bragt i fare.

Administrationens vurdering:
Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes da klubben har underskud på
det endelige regnskab for 2007.
Økonomi og finansiering:
I 2006 modtog klubben 64.800 kr. og i 2007 40.300 kr., hvilket betyder et mindre tilskud på 24.500 kr.
Administrationen oplyser, at der i budget 2008 for "pulje til særlige formål" er
151.408 kr., hvoraf der er disponeret over 0 kr.. Herefter er der 151.408 kr. til rådighed.
Klubbens regnskab er vedlagt som bilag.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at ansøgningen imødekommes
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Bilag:
Ansøgning af 180108 om dækning af mindre tilskud
Økonomioversigt over pulje til særlige formål
Revideret regnskab
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-02-2008
Rettelse til sagsfremstillingen: 4. afsnit, 3. sidste ord rettes til mindreindtægten.
Ansøgningen imødekommes.
Afbud fra Jette Pikilidi, Gert R. Fuglsang, Knud Mortensen og Gitte Ketelsen.
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4. FOU - Meddelelser til pressen 27.02.08
Sagsnr.: 07/711

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-02-2008
FOU har imødekommet ansøgning fra Skov Hastrup Rideklub.
Afbud fra Jette Pikilidi, Gert R. Fuglsang, Knud Mortensen og Gitte Ketelsen.
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5. FOU - Eventuelt 27.02.08
Sagsnr.: 07/711
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-02-2008
Affødt af borgermødet om ungdomsproblemerne i Osted.blev spørgsmålet om den traditionelle foreningsstruktur drøftet.
Afbud fra Jette Pikilidi, Gert R. Fuglsang, Knud Mortensen og Gitte Ketelsen.

