5^

H. P, Hansens og hustrus mindelegat.
Skolenævnet ved "Solbakkeskolen" fremsender ind
stilling vedr. indsendte ansøgninger til
legatet, der er indkpmraet 4 ansøgninger der alle
af Skolenævnet er indstillet til at komme i be
tragtning af legatportioner«
ØKONOMIUDVALGET 3,7,00: Indstillingen godkendes
der udbetales 1,400,- kr til hver ansøger.

Det enkelte legat er rettet til kr. l^oo,- pr
ansøger, idet der tilrådelighed var ca. 5»200.-

ØKONOMIUDVALGET, den, il, august

ØKONOMIUDVALGET 11.8.80:

Til efterretning.

ØKONOMIUDVALGET. den 1 5 , oktober 198os
Jfr, ovenstående er der

1 legatportion til rådighed

hvorfor "Solbakkeskolen" i skr. af I0/9-80 foreslår
at portionen delen mellem 2 nye ansøgere:
cl *

b.

6.
Hyrevognsbevilling n r . I 4-0006,

Vandløb,
Landvæsensnævnet fremsender referat til nævnsmø
de den 5* maj 1979 i forbindelse med klager over
afløbsforholdene i sommerhusområdet ved Skovsøen
i Kulhuse,
31,5,1979?

Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at der
foretages fornøden oprensning og evt, udskiftning
af rør på passagen gennm
grunde, og at kommunen afholder de hermed
forbundne udgifter,
Hesultatet af oprensning forelægges herefter så
vel Teknisk udvalg som landvæsensnævnet til viden
bedømmelse,
ØKONOMIUDVALGET 8 .6,79; Anbefales,
pyRÅDET 19>,6,79; Godkendes,

1 7 ,9,19 79 i

2 .1 0 .1 9 7 9 :
Tfter fornøden oprensning og omlægning er foretage
fremsendes sagen til LVN med samtidig anmodning orr
fastsættelse af fremtidige retningslinier for vane
løbets videre vedligeholdelse.
Trstatningskrav fra
men
fremsendes til LV/N til videre afgørelse.
5 .1 o .l9 7 9 :
Sagen fremsendt til LVN/

orienteret.

Landvæsennævnet har i skrivelse af 12.9 .198o til
skrevet kommunen følgende:
"Ved sagens gennemgang er konstateret, at det på
gældende vandløb fra Skovsøen til sit udløb i Ros
kilde Fjord gennemløber et større sommerhusområde,
og at vandløbet formentlig betjener hele dette om
råde og ikke kun de tilgrænsende ejendomme,
bet fremgår endvidere af kommunens påtegning af
5/lo 1979; at der ved kommunens foranstaltning og
bekostning er foretaget omlægning og oprensning af
det pågældende vandløb således afløbsforholdene nu
må betegnes som tilfredsstillende.
Under henvisning til foranstående skal nævnet her
med forespørge kommunen hvorvidt man har overveje
at optage det pågældende vandløb som offentligt jf
vandløbslovens § lo.
Vedr. de i; med kommunens påtegning fremsendte ersta
ningskrav på 60.000,- kr. fra en grundejer i områ
det skal oplyses, at nævnet ikke i vandløbslovgiv
ningen har hjemmel til at aXgøre erstatningsspørgs
mål. Efter nævnets opfattelse henhører det pågælfortsættes

Dag og år:

Mandag,

Blad nr.

13. oktober 1980
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fortsat.

dende erstatningsspørgsmål under domstolene. By
rådet bedes meddele foranstående til den pågæl
dende grundejer."
7 *lo,198o:
Teknisk udvalg indstiller, at det omhandlede vand
løb optages som offentligt, og at man overlader
til landinspektør Dørge Hansen at udfærdige udkast
til regulativ„
Landvæsensnævnets stillingtagen til erstatnings
krav kr,60.000 videresendes til vedkommende.

S.

8.

Fastsættelse af renovationstakster for 1991
Som fastsat i budgetter for

V)Q I. har administra

tionen nu reguleret taksterne i forhold til
konstaterede stigninger.
Takster for 1981 kan herefter sættes til
198o

1981

Helårsrenovation

241,4o

278,51

Sommerrenovation

18o,25

2o 5,62

Natrenovation

21o,oo

256,64

Til ovennævnte takster skal tillægges moms
for tiden på 22$.
Til orientering skal meddelse, at monopoltil
synet er underrettet,
7 .1o,198o$
Teknisk udvalg indstiller de forhøjede priser
til godkendelse,

9j_
Fastsættelse af vandafgifter 1981
på grund af den eksisterende lov om stop for
priser er kommunen begrænset i mulighed for
at regulerer taksten.
Efter administrationens opfattelse kan prisen
hæves til kr. 258,00 + moms (i 1980 er prisen
kr, 24o,oo + moms).
Til orientering ekal oplyses, at monopoltilsynet
er underrettet.
7 .lo,198os
Teknisk udvalg indstiller den forhøjede pris til
godkendelse.

<P.

Vedr. regulering af vederlag til renovationsentre prenørene. ____ __________________________
De lokale entreprenører fremsender fornyet anmod-,
ning om takstforhøjelse.
De nye takster er udregnet på grundlag af de til
monopoltilsyhet indberettede akkordtakstfor
højelser og gover følgende resultat:
pr. tømning dagranovation
k r , 2,52
"
"
natrenosration
" 5 »27
De nævnte takster er fremregnet med udgangspunkt
i takster pr. dec, 1978.

fifter administrationens opfattelse kan man, jfr.
lov af 28. dec. 1979 om stop for priser m.v.,
kun tage udgangspunkt i de senest gældende takstei
før l,1.8o.
Hvis dette forhold lægges til grund kan taksterne
fra 1.4o79 reguleres således:
dag.renov. nat.rene
2,25
4,66
takst pr. 1 .4»79
forhøjelse pr. 27 .8.79 (6 ,1 %)
2,57
4,94
"
" 25 .2.80 (3 ,3$)
2.44
5,11
nuværende takst

•

( 2,4o)

(5,ol]

Økonomiske konsekvenser i 1980 ved takstforhøjelse
er:
- ved stigning til henholdsvis kr. 2,52 og 5,25
dagrenovation .
natrenovation .

kr.
"
kr.

5o .524,16
15.984,oo
46 .508,16

- ved stigning til henholdsvis kr. 2,44 og 5 » H
dagrenovation..... ,...kr.
natrenovation .......... H
kr.

lo. 174 »72
6.660,00
16.854,72

Ved en evt. accept af stigning bør udvalget tage
stilling til:
a, hvilken stigning imødekommes
b, skal stigning have virkning fra 1.4.80
c, skal merudgift pålignes grundejerne
d« skal kontrakterne omredigeres således, at taksi
ændres i forhold til LDV's akkordtakstforhøjels
i stedet for reguleringspristallet,
5 .8 .1980.
Teknisk udvalg fremsender sagen bil ØK—udvalget
med følgende indstilling:
ad a.
Dagrenovation: kr.2 .5 2
Nat
"
: - 5 .2 7
ad b.
3a
ad c

Ja - i 1981.
ad d,
f'ian går ind for at ændre kontrakterne således, at
man regulerer taksterne efter LOV*s akkordtakst- j
forhøjelser.
fortsættes....

fortsat.

ØKONOMIUDVALGET 11.8.80: T.U. indstilling anbefa
les, Budget 1981 forhøjes jfr. indstilling.

Byrådet« den 19. august 198o:
Godkendeso
Ben 26,8,80« Vognmandene har på ny henvendt sig
og anmodet om prisregulering 2 gange pr« år istedet for 1 gango
Øk.fofv« 1 6 «9 «8 o
Ved henvendelse til Monopoltilsynet er det oplyst,
at ændringer i akkordtakster indberettes så snart
der er konstateret stigninger på, området«
Hvis der herefter skal ske regulering 2 gange
årligt foreslås regulering pr* 1* april og
1* oktober, og regulering foretages i forhold til
sidst indberettede akkordtakst umiddelbart før
regul er ings tidspunk te t
Hvis ønske om 2 årlige reguleringer imødekommes,
forespørges, hvornår 1. regulering skal foretages«
Pr« 1 * oktober 1980 eller pr« 1 « april 1981.
7 »lool98o :
Teknisk udvalg indstiller, at der foretages 2 år
lige reguleringer og første gang 1 .oktober 198o,

ii. 'T.P
Antenneforening«
Godkendelse af påtænkt rundskrivelse til bor
gerne i dægerspris by samt de to sommerhusgrundejerforeninger.
Fa Antex forespørger samtidig om kommunen vil
foranledige en EDB-udskrift af adresser samt
afholde de hermed forbundne udgifter*
7 ,lo»198o :
Teknisk udvalg godkender skrivelsen og indstiller
at nødvendig adressering leveres og bekostes af
kommunen.
Anslået udgift: kr.l,ooo-1 .5oo.

Femhø.j vandværk.

Der anmodes om udvalgets godkendelse af udkast
til aftaledokument med Præstegårdsudvalget i
Gerlev, Dråby og Skoven sogne, samt med præstegårdsforpagteren.
Der foreslås afgrøde- og servituterstatning på
hhvo 1,25 og o,9o kro pr, nf, ialt ca, kr. looo,i erstatning!
PEKNISK UDVALG

l„4«8os videregives med anbefaling til økonomi
udvalget,
ØKONOMIUDVALGET 8 .4 ,80: Teknisk udvalgs indstil
ling anbefales,
BYRÅDET 15,4 ,8 0 ;

Godkendes,

23»4-80: sagen videregivet tii
for menighedsrådets godkendelse og under
skrift*
2 9 « Efter opmåling er arealet, der berøres
af den tinglyste servitut ang. forbudeli' mod op
førelse af bygninger m.v. indenfor 2,o m fra
ledningens midterlinie, opmålt til 7 2 4 > 7 nf.
Erstatningen xidgør iflg. aftale kr. 0,9 pr. nf
ialt 6 5 2 , 2 4 kr.
19»8,8oJ Nordsjællands Landboforening fremsen
der for gdr. Sv. Å. Mortensen skadesopgørelse
for de på afgrøderne opståede skader.
Prisen pr, nf er taget fra de officielle takster
for bederoer og byg.
Opgørelses

545 nf totalskadet å kr. 1 , 1 9
I080 nf med J skade å kr. 0,60

kr. 648,55
u 648,00

Efterfølgende strukturskade i
byg de næste 2 år ( 2 5 °/o pr. år)
Bygpris 0,60 kr/nf.
1625 rif å kr, o,3o
kr.l7§4Ao5
Iiio-Øo*^J™?SK=UDVALG
Svend Åge Mortensen fratrådt under dette punkt,
Udvalget anbefaler, at den foreslåede erstat
ningsstørrelse udbetales.

i

&'

13.

Ombygning af Sogneskolen«,
Byrådsmedlem Gunnar Dam, Bautahøj fremsender
skrivelse af 15o60198o vedrørende ombygning af
Sogneskolen,,
Skolebyggeudvalget den 26«6 „198o
Oversendes til Kulturelt udvalg«

Kulturelt udvalg den 21/7-80 s

Fremsendes til økonomiudvalget,
Udv.mdl. Gunnar Dam ønsker skrivelsen
fremsendt til økonomiudvalget i sin hel
hed ,

Poul Madsen og Preben Karlsen tager for
behold for skrivelsens videre behandling.
Bibi B., Sørensen undlod at tage stilling.
ØKONOM IUDVALGET 11,0,80:

Oversendes til byrådet.

Byrådet, den 1 9 « august 198ot
Ved afstemning( 8 stemte for) var man enige om, at
skolebyggeudvalget arbejder videre med sag vedr«
ud- og ombygning

af sogneskolen, og forelægger

sagen for de respektive udvalg og byrådet«

Kulturelt udvalg den 6/10-80;
Der blev fremsat forslag ang, en arkitekt
undersøgelse for de tekniske og økonomiske
konsekvenser for etablering af en et sporet
skole for bh-kiasse 1« - 3. klassetrin,
skolepasningsordning og klubvirksomhed for
ungdomsskolen i Femhøj skole.
For forslaget stemte Preben Karlsen, Gun
nar Dam og Bibi Barslund-Sørensen.
Imod stemte Poul Madsen og Karin BrandtMøller-

14.

~

M .

Vedr,: ombygning af Sogneskolen«

/

Skolebyggeudvalget for ombygning af Sogneskolen
fremsender skitseoplæg og beskrivelse med økono
misk oversigt.

/

Sagen er den 25«9 »198o fremsendt til socialudval
get m.hot« skolepasningsordning (se bilag)
Endvidere vedlægges kopi af Skolebyggeudvalgets
sags omslag..

Kulturelt; udvalg den 6/10-80:

Skitseforslaget anbefales til videre be
handling, idet der tages forbehold for et
eller 2 spor i småbørnsafsnittet.

15.

(ti
cd c'c^v ( t'C'ctco

/
: tilskud til op
hold på landbrugsskole i 1980/81.

16. f t U

iijernstavnsforeningen HORNS HERRED ansøger
i skr. fra den 15/9-80 om økonomisk støtte
til foreningens arbejde.
Kulturelt udvalg den 6/10-80:

Ansøgningen oversendes til økonomiudvalget

:

y

(

i

Dag og år:

Mandag, 13. oktober 1980

{& k .

ili

/Z

Børnehaveklasseleder (tjenestemand)
opsiger i skr. fra den 16/9-80 sin stilling
ved Jægerspris kommunale skolevæsen fra
den 3o. dec. 1980.
Kulturelt udvalg den 6/10-80: Anbefales.

18.

Vedr. 2. justering af udbygningsplanen for
folkeskolen og fritidsvirksomhed„
Udbygningsplanen er sidst revideret i 1978
og skal revideres igen i 1982.
Skoleforvaltningen fremsender den justerede
udbygningsplan Uil orientering og godkendel'
se, idet justeringen alene vedrører en a'
jourføring af befolkningsprognosen og de
deraf affødte ændringer i klasse- og elevtal
lærerløntimeforbrug og gennemførte anlægs
programmer.
Justeringen berører således ikke udbygnings
planens målsætning og skolevæsenets struktu:
Kulturelt udvalg den 6/10-80:
Fremsendes med anbefaling.

19 »

.

Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn.
Kommunernes landsforening fremsender skr. af 25/9“
198o vedlagt arbejdsministeriets bekendtgørelse af
september 1 9 0 o vedr. ovennævnte*

20. IfWjlt ■

Bevillingskontrol Til orientering fremsendes materiale til
bevillingskontrol for hele budgetområdet.

Rapport pr* 2,lo*80

Blad nr.
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(
Budgetkontrol - økonomiudvalg
Budgetomplacering.
På grundlag af budgetrapport pr. 2 .1o.8o med
sidste.opdatering pr. 30.9*80 foreslås føl
gende budgetomplaceringerj
øvrige fællesudgifters
kontigent til sammenslut.
605-00-320-09
afskrivning af uerh.
605-00-380-07
Mødevirksomhed vedr. adm.;
diæter
626-00-0I0-09
uddannelse 626-00-050-04
Renter af likvide kontis
Checkkonti 703-00-0I0-06
an fordringsindskud
7o4-oo-olo-o4
tidsindskud 706-00-0I0-00
alm.real kredit
7o7-oo-olo-o9

kr<»

6.000

11

6.006-

11
n

2.0002.000

11

750.000-

it 2,000.000n 2.500,000
11
—7—

250.000
0

22.

jjudgetkontrol - samarbejdsudvalg
Tillægsbevillinger
Ved gennemgang af budgetrapport pr. 2 .lo.80
konstateres følgende behov for tillægs
bevillinger :
øvrige fællesudgifter
forsikringspræmier (årsag hertil
er ekstraordinær stor stigning
i beregningsgrundlag)
kr. H5.0 0 0
6o5-oo-12o-o8
Social- og sundhedsforvaltning
11
45o.ooo
Lønudgifter 6lo-oo-olo~o2
Tjenestékørsel
11
6lo-oo-125-oo
5,ooo
Rejser og repræsentation
11
5.000
6lo-oo-14o-o7
n
Kontorhold
6I0-00-I70-06
lo.OOO
kr. 585.000
økonomisk forvaltning
11
loo.oooLønninger
6l2-oo-o25-ol
kr. 485.000
Samlet tillægsbevilling

Dag og år:

Mandag,

iZ3.

23 . 4iO
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Socialinspektør N.V.Thomsen søger om tje
nestefrihed samt udgifter i forbindelse
med deltagelse i Foreningen af Socialche
fers årsmøde i Vejle i dagene 13. - 14. ok
tober 198o.

24.
j3

\

Frigørelsesattester:
Finansministeret fremsender cirkulære af 27/8 198o
vedr. retningslinier for udstedelse af frigørelses'
attester.

I
25.

/OlIu

T

.

Personaleforeningen:

I stedet for tilskud til sommerudflugt i lighed
med tidligere år, søger personaleforeningen om
tilskud til de deltagende ansatte til hyggeaftenen
i Kignæshallen d. 13/9 198o.
( Sidste år bevilgede rnan 30»“ kr. pr. ansat)
/3 .
26.

Vedr. ændring af størrelsen af dyrtidsregulering
af t.jenestemandspensioner.____________________ ___
For at sikre at kommunale tjenestemandspensioner
dyrtidsreguleres, er det nødvendigt at ændre
pensionsregulativets § 2 5 ,1 .
Der ønskes godkendelse af vedlagte ændring.

27.

Afdelingssygeplejerske ved MDe tre Ege11
Kommunernes Landsforening fremsender godkendelse
af den fremsendte ansøgning om oprettelse af oven
nævnte stillingo

978

28.

Opsigelse af stilling i bogholderiet
opsiger sin stilling pr. 31*l°*8o
grundet bosættelse i udlandet.

29.

j0nr,oll5o5

Vedr, beskæftigelseskonsulent Asger Andersens ansættelse:
Asger Andersen blev ansat på prøve fore
løbig for perioden lo3, - 31.8.1979.
SOCIALINSPEKTØREN indstiller, at .Asger A n 
d e r s e n s ansættelsesforhold forlænges fore
l ø big sålænge loven om ekstraordinære be-

skaægiigelsesfremrnende foranstaltninger er
gældende (beskæftigelsesplanen udløber i
l.98o, men folketinget skal i den kommende
samling tage stilling til forlængelse af
planen).
SOCIALUDVALGET den 14.8.1979* Anbefales.
ØKONOMIUDVALGET lo.9 .7 9 : Anbefales.
BYRÅDET 1 8 .9 .7 9 :

Godkendes.

Ved lov nr« 212 af 3o,maj 198o om ændring af lov o
ekstraordinære beskæftigelsesfremmende foranstalt
ninger i kommuner og amtskommuner er lov nr o 488
af 14.sept.1977 forlænget til og med år 1983,
SOCIAL.INSPEKTOfO indstiller, at beskæftigelses
konsulent Asger Andersens ansættelse forlænges til
svarende, d.v.s. til 31/ 12- 1983, beskæftigelse for
sat 2o tm, ugl0

SOCIALUDVALGET den 9.9.198o: Anbefales.

^
' Oly.
Deltidsstilling på lønkontor
søger om overgang til deltids
stilling på 2o ugentlige timer fra 1 .1 .8 1 .
Bogholderen anbefaler det ansøgte og søger sam
tidig om tilladelse til opslag og besættelse af
yderligerer en 2o timers stilling samme sted.

~

T

Diaa nr.

Dag og år:

Mandag,

13. oktober 1980

31.

bi,.

Personalesag - social- og .sundheds forvalt- ^
ningen:

QuU/a-^-

en blev ansat som assistent i
social- og sundhedsforvaltningen pr. 1.8.
198o på funktionærvilkår.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler fastansættelse
pr, 1 .1 1 .1980 .

32.

i

é.ij.

V e d r , fastansættelse af sagsbehandler
social- og sundhedsforvaltnii
gen:
, blev ansat som sagsbehand
ler 1.8,1978.med beskæftigelse 34 timer
ugl. Af de 34 timer ugl. indgik 18 timer
i den faste normering, medens 16 timer ud*
gjorde et vikariat under Bente Dalis del
tagelse i 2 årigt kursus på Forvaltnings
højskolen.
Bente Dall afslutter kurset ultimo oktobe]

198o.
Iflg. den vedtagne sociale udbygningsplan
for perioden 1981-86 er det vedtaget at
der i socialforvaltningen ansættes yderli*
ligere 1 medarbejder svarende til 16 time:
u g l . fra 1.1.1981.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler at
i
, fastansættes med 34 timer ugl. fra 1.
11.198o, idet samtidig henvises til at fo:
valtningen for regnskabsåret 198o ikke ha:
udnyttet den fulde normering

3 3
33. Ø W *
Horns-Herreds Rideklub:
ansøger om en ærespræmie til klubbens årlige
efterårsjagt.
(Sidste bevilgedes kr. 2oo,-.)

p
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34.

'

* Y

Følgende foreninger og institutioner ansøger om
tilskud:

9 '
a. Rigsforeningen til Gigtens bekæmpelse
b. Foreningen Grønlandske Børn

'i9 -

TILLÆGSDAGSORDEN:

. Qu^t/a/o?'
35.

Vedr. asfaltering af parkeringspladsen og
indkørselen ved Forsamlingshuset i Kulhuse,
Dverslag:
.il udførelse i 1980

(omgående):

!3oo m P-plads belagt med 5 cm GABI a* kr.
27,85 ......................... kr.
36.205,r m o m s .......................... -___ 7.965,3
Ialt i

1980 .................. kr.

44.170 ,]

il udførelse i foråret 1981:

2

2

300 m P-glads afretning med lo kg/ m a'
r. 5,o5/m samt slidlag-pulverasfalt med
:> kg/in a' kr. 15,lo/in
-3oo x 2o.l5 ................. kr.
jmoms............................ -

26.195 ,5,762,9

Ialt

.......................... kr.
31.957,S
2
r,vortil kommer 3oo m tilkørselsvej oprette
.g pålagt slidlag som ovenstående
]3oo x 20,15 ...................kr.
'moms ........................... -

6.o45,1.329 ,S

Ialt .......................... kr.

7.374,9

iHeleprojektet 1980/81 ........ kr. 83.502,9C
Det indstilles med anbefaling til økonomiuc
Valget, at arbejderne udføre som foreslået.
kulturelt udvalg søger om økonomiudvalgets
Itilladelse til at foretage budgetomplace
ring på kr. 44.170,lo fra konto 03102180-06
(tekniske installationer) til 1) konto for
tilskud til ikke kommunale foreninger eller
2) konto for vejbelægninger.
pet indstilles endvidere, at kulturelt ud
valg og teknisk udvalg forsøger at dele den
påtænkte udgift i 1981 på k r . 39.332,80 og
således, at der samtidig meddeles tilladel
se for budgetomplaceringer i fornødent om
fang vedr. kr. 39.332,80.
•et skal bemærkes, at teknisk udvalg ikke
.an afse penge til støtte for projektet i
.ndeværende regnskabsår.

Dag og 3r:

Mandag,

13. oktober 1980

980
Formandøns
initialery i )

36«.

Vedr, almennyttigt boligbyggeri:
Boligstyrelsen fremsender skr. vedr. evt, indbe
retning om kommunens behov for ovenstående i åre
ne 1981 og 1982.

37.

ff.

Vedr, Kommuneplanlægning

(fo f t p t t s f i ( t f / / ^p (fcf
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<?t
blik på skolens bevarelse som en ensporet skole
for børnehaveklasse med tilhørende skolepasningsr
ordning.
Endvidere udbeder gruppen sig oplysning om, hvad en
ny skole i Gerlev - med samme opbygning - vil koste.
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Gerlev lokalgruppe fremsender anmodning om oplys
ninger vedr. modernisering af Femhøj skole med hen
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