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1. M - Meddelelser Fritids- og Kulturudvalget
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget M
Sagsnr.: 13/267

Bilag:
1 Åben Dance Attack Kommune 2014

234998/13

2 Åben Spilleregler frivilligt arbejde

232804/13

3 Åben Oplæg til pixi-udgave af spilleregler for frivilligt arbejde i kommunale institutioner

70524/13
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2. I - Fløng forsamlingshus - regnskab 2012 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/11050

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Fløng forsamlingshus har fremsendt det af generalforsamlingen godkendte
regnskab for 2012 til Byrådets godkendelse.
Regnskab (beløb i hele kr.)

2012

2011

Tilskud til forpagter (bruttoavance)

4.000

60.000

78.642

145.260

144.050

80.520

226.692

285.780

15.840

15.840

242.532

301.620

Samlede indtægter

359.117

266.400

* Heraf tilskud fra HTK

272.300

266.400

116.585

-35.220

75

-146

Årets resultat

116.660

-35.366

Egenkapital primo

-113.393

-78.027

Egenkapital ultimo

3.267

-113.393

Salgs- og administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger
Driftsudgifter
Afskrivning
Resultat før indtægter og renter

Resultat før renter
Renter

Regnskabet er godkendt af Bestyrelsen og den generalforsamlingsvalgte revisor, samt revideret af Brendstrup Revision Aps.
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Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen vurderer, at regnskab 2012 for Fløng forsamlingshus kan godkendes uden
bemærkninger.
Indstilling
Administrationen anbefaler, at regnskab 2012 for Fløng forsamlingshus godkendes.

Bilag:
1 Åben REGNSKAB FLØNG FORSAMLINGSHUS 2012

232655/13
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3. I - Høje Taastrup Teaterforening regnskab 2011/2012 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/22026

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt det af bestyrelsen og generalforsamlingen godkendte regnskab for regnskabsåret 01-07-2011 til 30-06-2012 til Byrådets godkendelse.
Tabel 1 Høje-Taastrup Teaterforening
(beløb i hele kr.)
Indtægter i alt

Regnskab
2011/2012

Budget
2011/2012

1.051.375

1.054.750

427.050

427.050

188.032

180.000

Udgifter i alt

1.171.125

1.114.240

Regnskabsresultat (underskud)

-119.750

-59.490

•

Heraf tilskud fra HTK

•

Heraf tilskud fra Kunststyrelsen

Egenkapital primo

523.977

Årets resultat

-119.750

Regulering
Egenkapital ultimo

-1
404.226

Regnskabet udviser et driftsunderskud på 119.750 kr. for regnskabet 2011/2012. Foreningens
egenkapital ændres derved fra 523.977 kr. til 404.226 kr.
Regnskabet er gennemgået af registret revisor og konklusionen er ”Det er vores opfattelse, at
årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 30-06-2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2011 –
30-06-2012 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt vedtægternes
bestemmelser herom.”
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Tabel 2 tilskud ydet af Høje-Taastrup Kommune

I alt i hele kr.

3. rate budget 2011

105.600

4. rate budget 2011

105.600

1. rate budget 2012

107.925

2. rate budget 2012

107.925

I alt tilskud

427.050

Det kommunale tilskud er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-06-2011 til 3007-2012 og skal sammenholdes med det af Teaterforeningen budgetterede tilskud.
Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12 og Teaterforeningens regnskab periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale regnskab.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen bemærker, at regnskab 2011-2012 burde være indsendt til Byrådets godkendelse i efteråret 2012.
Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.
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Indstilling
Administrationen anbefaler, at regnskab 2011/2012 for Høje-Taastrup Teaterforening godkendes.
Bilag:
1 Åben Regnskab 2011-2012 fra HøjeTaastrup Teaterforening

234148/13
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4. I - Høje Taastrup Teaterforening regnskab 2012/2013 - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 13/22092

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt det af bestyrelsen og generalforsamlingen godkendte regnskab for regnskabsåret 01-07-2012 til 30-06-2013 til Byrådets godkendelse.
Tabel 1 Høje-Taastrup Teaterforening
(beløb i hele kr.)
Indtægter i alt

•

heraf tilskud fra HTK, teaterforening

•

heraf tilskud fra HTK, administration

•

Heraf tilskud fra Kunststyrelsen

Udgifter i alt
Regnskabsresultat (overskud)

Egenkapital primo
Årets resultat
Henlæggelse til jubilæum
Egenkapital ultimo

Regnskab
2012/2013

Budget
2012/2013

1.253.183

1.210.925

435.350

432.325

60.000

56.400

201.000

210.000

1.246.861

1.196.430

6.322

14.494

404.226
6.322
-25.000
385.548

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 6.322 kr. for regnskabet 2012/2013. Foreningens
egenkapital øges med regnskabsresultatet, men mindskes samtidig ved henlæggelse af midler
til fremtidigt jubilæum.
Regnskabet er gennemgået af registreret revisor og konklusionen er ”Det er vores opfattelse,
at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 30-06-2013 sat af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07- 2012 – 3006-2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”
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Tabel 2, tilskud ydet af Høje-Taastrup Kommune

I alt i hele kr.

3. rate budget 2012

107.925

4. rate budget 2012

107.925

1. rate budget 2013

109.750

2. rate budget 2013

109.750

I alt tilskud

435.350

Det kommunale tilskud er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-07-2012 til 3006-2013 og skal sammenholdes med det af Teaterforeningen budgetterede tilskud.
Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12 og Teaterforeningens regnskab periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale regnskab.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen bemærker at revisor har brugt andre fraser i sin erklæring i forhold til tidligere aflagte regnskaber. Det antages at være en skrivefejl. Forskellen er henvisning til lovgivning
og har ikke indflydelse på indholdet af regnskabet, der er aflagt som tidligere år.
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Regnskabet 2012/13 er gennemgået af registreret revisor og konklusionen er ”Det er vores
opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2013 sat af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-072012 – 30-06-2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”
Regnskabet 2011/12 er gennemgået af registret revisor og konklusionen er ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 0107-2011 – 30-06-2012 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt vedtægternes bestemmelser herom.”
Administrationen vurderer, at regnskabet kan godkendes uden bemærkninger.
Indstilling
Administrationen anbefaler, at regnskab 2012/2013 for Høje Taastrup Teaterforening godkendes.
Bilag:
1 Åben Høje Taastrup Teaterforening regnskab 2012/2013

234756/13
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5. I - Reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget - FKU
Sagstype: Åben
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 12/32033

Sagsfremstilling
I juni 2011 blev folkeoplysningsloven ændret. En del af revisionen havde til formål at give byrådet mulighed for at afgøre, hvordan brugerne skal have indflydelse. På den baggrund vedtog
byrådet den 13-12-2011 at fastholde et folkeoplysningsudvalg og fem samråd som den model,
Høje-Taastrup Kommune giver brugerne indflydelse via.
Byrådet vedtog dog at ændre sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget, således at hvert
samråd har to repræsentanter i udvalget. Samtidig vedtog byrådet at repræsentanten fra handicaporganisationerne og de tilforordnede fra ungdomsskolens bestyrelse, fritids- og ungdomsklubberne og aftenskolernes undervisere ikke længere skulle have sæde i Folkeoplysningsudvalget. For at tilgodese samarbejdet med aktører der grænser op til folkeoplysningen, skal disse fremover have en ad hoc repræsentation i samrådene i forbindelse med samarbejdsprojekter.
Ifølge vedtægten for Folkeoplysningsudvalget skal der i dag vælges suppleanter for medlemmerne, så de kan træde ind, hvis et medlem har forfald. I praksis har suppleanten aldrig været
indkaldt. Da alle samråd fremover har to repræsentanter og således vil være repræsenteret på
mødet, foreslås det, at der alene foretages suppleringsvalg, hvis et medlem har forfald i seks
måneder.
På den baggrund er det nødvendigt at revidere vedtægten for Folkeoplysningsudvalget.
Forslag til reviderede vedtægter er godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 25-092013. Der er fortaget med redaktionelle ændringer i §2 og §3, som er indarbejdet i vedtægterne i indeværende sag.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Byrådets beslutning.
Folkeoplysningsloven.
Politik/Plan
Folkeoplysningspolitikken.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
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Vurdering
Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i vedtægten for Folkeoplysningsudvalget
dækker Byrådets beslutninger på området.
Indstilling
Administrationen indstiller, at de foreslåede ændringer til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
godkendes.
Bilag:
1 Åben Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget (redigeret efter FOU møde den 2509-2013)

239927/13
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