Referat
Folkeoplysningsudvalget
onsdag den 17. november 2010
Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev
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1.
FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 10/6185

Resumé:

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Indstilling:

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 17-11-2010:
Godkendt.
Afbud:
Peter Walsøe
Anni Vedel

Side 1
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2.
FOU - Orientering
Sagsnr.: 10/5418

Resumé:
A.
I henhold til Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i
Lejre Kommune bevilges der tilskud til aktiviteter for børn og unge.
Administrationen har ud fra retningslinjerne beregnet tilskud for 2010.
Foreningerne kategoriseres i forhold til aktivitet. Herefter lægges antallet af medlemmer
under 25 år til grund for aktivitetstilskuddet. Endvidere må det samlede tilskud til fordelingen ikke overstige foreningens kontingentindtægter.
I henhold til retningslinjerne afsættes der 8% af budgettet til pulje til særlige formål og 4
% fordeles med lige store beløb til de tilskudsberettigede foreninger som fast tilskud.
I 2010 er der afsat i alt 1.929.900 kr., hvoraf der er fratrukket 154.392 kr. til pulje til
særlige formål og 71.020 kr. til fast tilskud.
Herefter er budget til fordeling på 1.775.508 kr., heraf 71.020 kr. til fast tilskud.
Fordelingsoversigt vedlagt.
B.
Administrationen har udarbejdet medlemsoversigt for 2010. Oversigten viser medlemstal
over og under 25 år og medlemstal indenfor og udenfor Lejre Kommune. Endvidere viser
den det samlede tal for 2009.
Oversigt er vedlagt.
C.
Lejre Havkajak og friluftsforening har indgået aftale med Lejre Kommune om benyttelse
af Det Gule Badehus på Haldrups Grund, Hornsherredvej 222, Lyndby. Det Gule Badehus
skal bruges til opmagasinering af grej.
Lejre Havkajak og friluftsforening har tidligere benyttet klubhuset (Haldrups hus), sammen med Lyndby Jollesejlklub og Maritimt Forsøgscenter.
D.
Administrationen har modtaget en lille beretning fra Sæby-Gershøj Svømmebad.
Sæby-Gershøj Svømmebad oplyser, at der i sæsonen har været ca. 550 elever fra andre
skoler i Lejre Komme ud over Sæby-Gershøj skole, som har benyttet badet.
Bestyrelsen har planer om at udskifte en af varmepumperne så de kan forlænge selve
badesæsonen for elever, så det også gælder i september måned.
Badet har haft ca. 5.500 besøgende som entre gæster og badet har været udlejet 27
gange med ca. 600 gæster.
Svømmebadet melder om en spændende sæson, hvor de også har fået malet og frisket
op flere steder.
Svømmebadet arbejder på et projekt med minigolf, hvor de første 10 sponsorer har
meldt sig med kontrakter.
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E.
Administrationen har i henhold til retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning fordelt budgettet for 2011, som udgør 1.074.200 kr. Budgetrammen
fordeles som tilskudstilsagn på grundlag af de enkelte aftenskolers maksimale løntilskudsmulighed i seneste afsluttede kalenderår, som er 2009. Tilskudstilsagnet for 2011
udmeldes til aftenskolerne senest 10. november.
Tilskudsfordelingen er vedlagt.
Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Indstilling:
Direktionen indstiller:
1.

at sagerne tages til efterretning.

Bilag:
1. Oversigt aktivitetstilskud 2010
2. Oversigt over aftenskolernes tilskudstilsagn for 2011
3. Medlemstal - 2010
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 17-11-2010:
Punkterne taget til efterretning.
Afbud:
Peter Walsøe
Anni Vedel
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3.

FOU - Folkeoplysningsudvalgets lederpris - nedsættelse af et bedømmelsesudvalg
Sagsnr.: 10/23140

Resumé:
Af principper og procedure for tildeling af Folkeoplysningsudvalgets lederpris fremgår, at
Folkeoplysningsudvalget skal nedsætte et bedømmelsesudvalg.
Sagsfremstilling:
Administrationen har i brev af 21. oktober 2010 bilagt indstillingsblanket opfordret samtlige folkeoplysende foreninger (98 i alt) til at indstille kandidater til årets lederpris. Indstillingsfristen er 1. december 2010.
Administrationens vurdering:
Indstillingsfristen er fastsat til 1. december 2010, således at Bedømmelsesudvalget har
mulighed for at træffe beslutning i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møde den
15. december 2010.
Folkeoplysningsudvalget kan eventuelt drøfte tidspunkt og sted for overrækkelsen.
Økonomi og finansiering:
Udgiften afholdes af Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at Folkeoplysningsudvalget nedsætter et bedømmelsesudvalg.

Bilag:
1. Principper og procedure for tildeling af lederpris
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 17-11-2010:
Til Bedømmelsesudvalget blev valgt: Ole Meibom, Jesper Kejlhof og Keld Nielsen.
Afbud:
Peter Walsøe
Anni Vedel
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4.
FOU - Folkeoplysningsudvalgets arbejdsplan 2010-2013
Sagsnr.: 10/8829

Resumé:
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. oktober 2010 blev det besluttet at afsætte tid
til drøftelse af handleplan til de 3 første punkter i arbejdsgruppens oplæg til arbejdplan.
Sagsfremstilling:
Medlemmerne er i forrige møde opfordret til at gøre sig tanker og komme med forslag til
handleplaner.
Med henblik på kortlægning af faciliteter er udarbejdet oversigter over reservationer i
kommunale lokaler, som administreres centralt eller på skolerne.
Der foreligger notater fra kulturchefen om tiltag vedrørende hjemmeside samt lokalebookingsystem.
Der ud over kan det oplyses, at Udvalget for Kultur og Fritid har anbefalet, at der frigives
1.5 mill. i 2011 til etablering af elektronisk låsesystem til skoler, haller, kulturhuse, m.fl.
Administrationens vurdering:
Der arbejdes videre med handleplanerne på grundlag af de forliggende oplysninger.
Økonomi og finansiering:
Ingen
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Bilag:
1. Folkeskolerne m.m. - Lokalebenyttelse generelt
2. Østergade 1, lokalereservation for sæsonen 2010-11
3. Lejrevej 17, musiklokalet - Lokalereservation 2010/11
4. Lejrevej 17, Gymnastiksalen - lokalereservation 2010/11
5. Lejrevej 17, enkeltstående arr. musiklokalet.
6. Notat - Kultur og Fritids hjemmeside
7. Notat vedr. lokalebookingsystem
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 17-11-2010:
Arbejdsplanens pkt. 1: Kortlægning af faciliteter - synlighed og booking
Der arbejdes allerede med Nøglesystem, Bookingsystem og Hjemmeside.
Folkeoplysningsudvalget medvirker gerne ved formidling af systemerne.
William Jacobsen er udpeget til Folkeoplysningsudvalgets repræsentant i en evt. referencegruppe, jf. notat vedr. Hjemmesiden af 15. november.
Arbejdsplanens pkt. 2: Gode forhold for frivillige ledere
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Folkeoplysningsudvalget arrangerer lokale lederkurser evt. i samarbejde med DGI. Keld
Nielsen og Ole Meibom arbejder videre med forslag til kurser.
Arbejdsplanens pkt. 3: Netværksudbygning med foreninger, borgere m.fl.
Følgende arbejder videre med at arrangere dialogmøder med foreningerne:
Jette Pekilidi og Annette Vallø Christensen, dialogmøde med Aftenskolerne.
Keld Nielsen og Peter Walsøe, dialogmøde med Idrætsforeningerne.
Jesper Kejlhof og Ole Meibom, dialogmøde med ´Andre Foreninger´.
Folkeoplysningsudvalget ønsker at holde møde ude i foreningerne.
Administrationen informerer i Nyhedsbrev, som udsendes inden Jul.
Afbud:
Peter Walsøe
Anni Vedel
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5.
FOU - Meddelelser til pressen
Sagsnr.: 10/6185

Resumé:

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Indstilling:

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 17-11-2010:
Referatet.
Afbud:
Peter Walsøe
Anni Vedel

Side 7
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6.
FOU - Eventuelt
Sagsnr.: 10/6186

Resumé:

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Indstilling:

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 17-11-2010:
Intet.
Afbud:
Peter Walsøe
Anni Vedel

Side 8

