I

Ejendomsudvalget fortsat
b . pkt. 9

.

Tømrermester Benny Schønemann har for eje
ren af sommerhusgrunden matr. nr. 3 k Ven
slev by, Ferslev, Rendebæk Strand 1 søgt
om byggetilladelse til en carport med ud
hus .
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal der meddeles zonetilladelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller,at ansøgningen
sendes til Hovedstadsrådet med anbefaling
af, at der meddeles zonetilladelse til den
ansøgte carport.

c. pkt. 10
Zonetilladelse
Ejeren af ejendommen matr. nr. 3 m Venslev
b y , Ferslev, Rendebæk Strand 5 har søgt om
tilladelse til opførelse af en udestue på
14

m2 i forbindelse med det eksisteren

de sommerhus. ;
Da ej endommen er beliggende i landzone,
skal der meddeles zonetilladelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller, at ansøgnin
gen sendes til Hovedstadsrådet med anbefa
ling af, at der meddeles zonetilladelse
til den ansøgte udestue.

1. Ej endomsudvalget fortsat
d. pkt. 11
Dispensation for bebyggelsesgradøn i er
hvervsområde samt for garage/udhusbygnings
afstand til naboskel
Ej nar Birch Olsen har for ej eren af ej endommen matr. nr. 1 dv Skibby by, Skibby,
Hovedgaden 4 A søgt om dispensation for
bebyggelsesgraden i partiel byplan n r . 4,
§ 9 i forbindelse med opførelse af en til
bygning samt lovliggørelse af en eksiste
rende garage/udhusbygning. Endvidere fra
bestemmelserne i BR-82, k a p . 3.2.3, s t k .
1 om, at garage/udhusbygningen skal ligge
mindst 2,5 m fra naboskel. Der foreligger
naboerklæring.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller til byrådet,
at der meddeles dispensation fra bestem
melserne i partiel byplan nr. 4, § 9 til
en bebyggelsesgrad på 38,1. Endvidere dis
pensation for bestemmelsen i BR-82, kap.
3.2.3, stk. 1 for garage/udhusbygnings
afstand til naboskel.

Lovliggørelse af opført garage/udhusbyg
nings placering over hovedkloakledninger
For samme matr. nr. 1 dv, Skibby by, Skib
by var der søgt om lovliggørelse af en ek
sisterende garage/udhusbygning, der er
placeret over de eksisterende hovedkloak
ledninger, der løber fra Hovedgaden til
Industrivej.

'

Teknisk udvalg indstiller til byrådet,

at

der meddeles tilladelse til bibeholdelse
af garage/udhusbygningen under forbehold
af, at der tinglyses nedrivningsdeklara
tion .
Deklarationsforslag udarbejdes inden by
rådsmodet.
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Dispensation for lokalplanens bestemmelse
Tømrermester Benny Schønemann, Venslev har
søgt om tilladelse til opførelse af et
parcelhus på ejendommen matr. nr. 33 b
Venslev b y , Perslev, beliggende Bavnen.
Ejendommen er beliggende i et område, der
i lokalplan nr. 31 er udlagt til detail
handel. Der skal derfor meddeles dispen
sation fra denne bestemmelse. Bylaug og
Hovedstadsråd har ingen indvendinger mod
den ansøgte dispensation. Der skal endvi
dere meddeles dispensation fra bestemmel
serne i kommuneplanlovens § 40, s t k . 1
med hensyn til mindste grundstørrelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendommensudvalget indstiller til byrå
det, at der meddeles dispensation fra b e 
stemmelserne i lokalplan' nr. 31, § 3, stk.
4 til opførelse af parcelhuset. Endvidere
dispensation fra bestemmelserne i kommune
planlovens § 40, stk. 1 med hensyn til
grundstørrelsen.

f. pkt. 15
Ændring af bebyggelsesplan for matr, nr.
9 s Skibby by, Skibby
Arkitekt Niels Høeg har på ejernes (advo
katerne H. J. Bach og J. Christensen,
Skibby)!s vegne, søgt om dispensation for
lokalplan n r . 4 6, § 7 . 5 ’s bestemmelser
vedrørende placering af bebyggelse.
Der søges om tilladelse til placering af
bebyggelse i henhold til fremsendte bebyg
gelsesplan af 14. august 1985.
De forslåede ændringer er. ikke "væsentli-

fortsættes

...

Ejendomsudvalget

fortsat

f , p k t . 15 fortsat

ge" i kommuneplanlovens forstand og udlø
ser derfor ikke lokalplanpligt (kommune
planloven § 31 og § 47).
Intet indstillingsbilag. .

.

Ejendomsudvalget indstiller til.byrådet,
at der meddeles dispensation som ansøgt.

g. pkt. 19
Ændring af ejendoms status
Ejendomsmægler Henrik Bærentzen har for
ejeren af ejendommen matr. nr. 14 c m.fl.
Vejleby by, Ferslev, Nordvejen 25 søgt om
ændring af ejendommens status fra sommer
hus til helårsbeboelse.
Da ejendommen er beliggende i landzone,
kræver ændringen af ejendommens status en
zonetilladelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller til byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrådet
med anbefaling af, at der meddeles zone
tilladelse til ændring af ej endommens sta
tus fra sommerhus til helårsbeboelse.

Energiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 19. august
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

-

Teknisk udvalg
Udskrift af

udvalgets møder den 15. og

29. august 1985 fremsendes i fotokopi til
byrådets efterretning.

4 • K u l t u r e l t udvalg

Udskrift af udvalgets møde den 22. august
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

5 . Socialudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 27. august
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

■

a. p k t . 459
Kontanthjælp
Socialudvalgsmedlem Claus Enevoldsen har i
skrivelse af 22. juli 1985 anmodet om op
tagelse af følgende punkt på socialudval
gets .dagsorden:
”TSG foreslår, at der fremover sikres, at
ingen i Skibby kommune får varig hjælp ef
ter bistandslovens § 43 eller forbigående
hjælp på varig hjælps niveau efter bi
standslovens § 37 stk . 4."
Socialudvalget: Undersøgelsen v e d r . § 37
stk. 4 og 43 iværksættes, når ressource
mæssige muligheder-tilsiger dette.
Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt og
ønsker sagen forelagt byrådet.

6. Beskæftigelsesudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 27. august
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

Dag og år:

Onsdag den 18.
1985

Beskæftigelsesstyregruppen
Udskrift af gruppens møde den 9. september
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

'

8 . Udvalget for Maglehøj gård losseplads

Udskrift af udvalgets møde den 3. septem
ber 1985 fremsendes i fotokopi til byrå
dets efterretning.

Hovedsamarbejdsudvalget for administra
tionen
Udskrift af udvalgets møde den 5. septem
ber 1985 fremsendes i fotokopi til byrå
dets efterretning.

1 0 . Økonomiudvalget

Udskrift af udvalgets møde den 10. septem
ber 1985 fremsendes i fotokopi til byrå
dets efterretning.

a. p k t . 2

■

Ansættelse af medhjælp i den kommende
BH-klasse

.

Skuldelev skole fremsender ansøgning
om ansættelse af medhjælp i den kommende
børnehaveklasse pr. 1/8 1985..
Der var den 2/5 1985 indskrevet 18 ele
ver til én børnehaveklasse i 1985/86.
Der begynder en ny vakancevikar, der
hverken kender skole eller børn. Skolen
starter desuden en indskolingsordning,
som vil kræve meget samarbejde BH-klasseleder, 1. og 2. klassernes lærere imel
lem . Denne ordning begynder ligeledes

fort s æ t t e s

...

10. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

a. p k t . 2 fortsat

.

efter sommerferien.
Indskolingsordningen er en naturlig ud
bygning af få-lærer- og modulordning,

der

er i overensstemmelse med de tanker, som
er fremlagt i betænkning nr. 1018 i 1984
om skolegangens begyndelse i folkesko
len .
Hvis en indskoling af 18 børn under de
beskrevne vilkår skal tilgodeses, så er
det efter lærerrådets skøn nødvendigt
med en uddannet medhjælper i børnehave
klassen i skoleåret 1985/86.
Ole Rjerulff og skolenævnet fremsender
med anbefaling.
Ledende skoleinspektør fremsender med
bemærkning om, at den beskrevne indsko
lingsordning medfører,

at 1. og 2. klas

ses timer for nogle fags vedkommende pa
rallellægges

(sang/musik, k l .t ., idræt,

formning, e v t . flere), således at alle
elever og børnehaveklassens elever kan
vælge at være sammen. Hver klasses lærer
samt børnehaveklasselederen vil være til
stede samtidig.
Udgiften til uddannet medhjælp i børne
haveklassen vil på årsbasis andrage
knapt k r . 50.000, hvoraf 5/12 skal afhol
des på '85-budgettet (kr. 21.000) og re
sten i '8 6 .

■

På Marbækskolen har der de seneste 2 år
været anvendt langtidsledige som medhjælp
for børnehaveklasselederen.
Skolekommissionen anbefaler, at der fra
og med 18 elever, foruden børnehaveklas
selederen , ansættes uddannet medhjælp på
alle 3 skoler fra skoleåret 1985/86.

. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

a. pkt. 2 fortsat
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.

.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Udgiften, k r . 17.000, foreslås finansie
ret ved budgetomplacering fra konto 301
01 190 05.

b . pkt. 3
Tildeling af timer til læsestue
Lærerrådet ved Ferslev skole fremsender
ansøgning om fra næste skoleår

(1985/86)

at få tildelt 3 timer ugentlig til en
læsestue, som skal være et tilbud til
lektiehjælp efter den ordinære skoletid.
Behovet har i år vist sig at være meget
stort - så stort at skolen har måttet
læse specialundervisning i sidste time for at støtte nogle elever, som så på
denne måde har fået en ekstra time.
Orla Hansen fremsender med anbefaling.
Ledende skoleinspektør fremsender med
følgende bemærkning:
"En lektielæsningsordning i lighed med
den af byrådet den 16/5 1984 og 17/4
: 1985 bevilgede til Skuldelev skole og
; Marbækskolen er i princippet en udmærket
i foranstaltning,

selv om behovet på en

: skole med kun de 5 første årgange og
; rimelige klassekvotienter må være be'grænset. I den forbindelse henvises til,
i

at kommunens socialforvaltning bevilger

: lektiehjælpstimer til svage elever efter
: ansøgning fra skolerne,
i Marbækskolens ordning omfatter 3 u g l .

timer, og Skuldelev skoles ordning om-
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fatter 2 ugl. timer” .
Skolekommissionen anbefaler nævnets ind
stilling om 2 timer ugentlig i lighed
med de 2 andre skoler.
Anders Clausager indtager særstandpunkt,
idet han ønsker 3 timer ugentlig og å
bent for alle.
Mogens Bo Hansen deltog ikke i punktets
behandling, da han havde erklæret sig
inhabil.
Kulturelt udvalg anbefaler skolekommis
sionens indstilling om 2 timer ugentlig
i lighed med de 2 andre skoler.
Udvalget ønsker en redegørelse fra alle
3 skoler ved årsskiftet.

■

Carsten Hogstad fremsender økonomisk
beregning til økonomiudvalget.
Mogens Bo Hansen deltog ikke i punktets
behandling, idet han erklærede sig inha
bil .

å -té *

#

.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Beløbet k r . 5.000 foreslås finansieret
ved budgetomplacering fra konto 301 01
190 05.

.

Mogens Bo Hansen deltog ikke i punktets
behandling, da han erklærede sig inhabil.

c . pkt. 5
Vejledende læseplan for historie
Udvalget bestående af repræsentanter
for kommunens tre skoler har gennemarbej det undervisningsministeriets udsend
te vejledende læseplan for faget histo
rie for 1984.
Udvalget finder den nye læseplan mindre
videnskabelig og teoretisk betonet.
fortsættes
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Emnerne er mere samfundsrelevant. En
opprioritering af lokalhistorien gø r ,
at børnenes egen erfaringsverden udnyt
tes . I øvrigt rummer den nye læseplan
årsplaner, som kan være til stor hjælp
for alle, specielt lærere, som undervi
ser i faget uden speciel uddannelse i
historie.
hedende skoleinspektør, skolekommissio
nen , kulturelt.udvalg og økonomiudvalget
fremsender med anbefaling.

d . pkt. 7
hej rskoleophold i j anuar 19 8 6
Jørgen Rode-Jepsen, Marbækskolen,

frem

sender skrivelse af 20. maj 1985 som
følger:
"På kommende 9.B's vegne anmodes hermed
om tilladelse til at tage på "vores 8.
9. kl. lejrskole" i januar 1986.
Elever og forældre har hele tiden ønsket
en vinter-f jeld-le'j rskole, men økonomien
har umuliggjort en sådan lej rskole, ind
til der blev givet grønt lys for at ind
lægge klassens ca, kr. 2.000 i et lejr
skolebudget .
Dette blev vedtaget så sent, at det var
umuligt at komme af sted i j anuar 1985,
og januar er eneste måned, hvor priserne
er lave n o k . *
Forældrene er igen blevet spurgt, og
der er 100% opbakning, eleverne vil m e 
get gerne på skilejrskole, og jeg ved
af erfaring,, at denne lejrskoleform er
værdifuld for en klasse og dens elever.
De lærer sig selv bedre at kende, de
fortsættes
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get tolerante, og vi lærer at færdes
i og at holde af naturen.

^j/i'As-'s

Rejse + ophold bliver ca. k r . 500.
Vi skal selv lave mad og gøre rent.
på elevers, forældres og egne vegne be
der jeg hermed om forståelse for denne
anmodning om disposition med hensyn til
rej setidspunkt. Vi håber og tror på en
positiv holdning” .
Ledende skoleinspektør og skolekommissi
onen fremsender med anbefaling.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
John G. Christensen og Bjørn Nielsen
indtager særstandpunkt og ønsker sagen
forelagt byrådet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Erik Hansen indtager særstandpunkt og øn
sker sagen forelagt byrådet.

e . pkt, 8
Ekstra udlånstid, Ferslev skole
Lærerrådet ved Ferslev skole fremsender
ansøgning om ekstra udlånstid til de af
skolens klasser, der har flere end 17
elever.
I øjeblikket har hver klasse h time u g l .
til at gå på bibliotek.

Indenfor denne

tid skal eleverne aflevere bøger og finde
nye bøger, skolebibliotekaren skal råd
give og vejlede hver enkelt elev, og de
lånte bøger skal stemples.
Skolen råder p.t. ikke over egnede loka
ler til skolebibliotek, i øj eblikket er
pedellens arbejdsrum indrettet til dette.
fortsættes

...

Z

sLCUfrøt

^jionomiudvalget fortsat
d. p k t . 7 fortsat

Rummet er på ca. 20 m2 , hvilket gør det
umuligt at have klasser på mere end 17
elever ad gangen i lokalet.
For klasser, der er større, ønskes ud
lånstiden forøget til 1 time, således at
klassen kan deles i 2 halvdele,

der i

forlængelse af hinanden låner bøger.
Det forøgede udlånstimetal søges for sko
leåret 1985/86, og indtil egnede lokaler
er tilvejebragt. For skoleåret 1985/86
drej er det sig om Ih ti m e .
Orla Hansen og skolenævnet fremsender
med anbefaling.
Ledende skoleinspektør fremsender.
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling .
Mogens Bo Hansen deltog ikke i punktets
behandling, idet han erklærede sig inha
bil.

.

Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Carsten Hogstad fremsender økonomisk be
regning til økonomiudvalget.
Mogens Bo Hansen deltog ikke i punktets
behandling, idet han erklærede sig inha
bil .

■

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Beløbet k r . 4..000 foreslås finansieret
ved budgetomplacering fra konto -301 01
190 05.

,

Mogens Bo Hansen deltog ikke i punktets
behandling, idet han erklærede sig inha
bil .

Dag og år:

.
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Kombinationslokale, Ferslev skole
økonomiudvalget har på møde den 13/8 1985
godkendt, at der i forbindelse med ombyg
ning til kombinationslokale udføres en ny
gulvkonstruktion til en pris af k r .
28.207.
Spørgsmålet om finansiering tilbagesend
tes til kulturelt udvalg til finansie
ring indenfor udvalgets budget.
Kulturelt udvalg anbefaler, at beløbet
finansieres over udvalgets budget.
Carsten Hogstad fremsender en økonomisk
beregning til økonomiudvalget.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Udgiften kr. 83.000 foreslås finansie
ret ved budgetomplacering fra konto 301
01 190 05, iflg. opgørelse af 27/8 1985.

f . p k t . 11
Tillægsbevillinger Egnsmuseet Færgegården
;Kulturelt udvalg har behandlet regninger
/vedr. egnsmuseet Færgegården for årene
!1984 og 1985.
Der har den 8/8 1985 været afholdt møde
med Jægerspris kommune om sagen.

•

Kulturelt udvalg anbefaler en tillægsbe
villing på k r . 68.000 på driftsbudgettet
og k r . 249 .000 på anlægsbudgettet 1985 .
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.
^Økonomiudvalget fremsender til byrådet
nied anbefaling.
Udgiften anbefales afholdt af kassebeholdn.i ngen konto 801 00 004 09 .
|Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

O
O

fortsat
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økonomiudvalget fortsat
g. pkt. 12
Daghøjskole AOF
AOF fremsender ansøgning til Jægerspris
og Skibby kommuner om tilskud på k r .
25.000 fra hver til oprettelse af dag
højskole.

.

Det samlede beløb for at daghøjskolen
kan gennemføres er k r . 50.000 .
Der kan dog også blive tale om, at hver
kommune betaler efter deltagertal fra
sit område. Beregningsgrundlaget er så
udregnet efter 12 deltager med k r .
4.167,- pr. deltager.
Lizzie Jensen, AOF hår p r . telefon den
20/8 1985 meddelt, at Jægerspris. kommune
ikke giver tilskud. Udgiften bliver der
for Skibby kommunes, hvis daghøjskolen
oprettes.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på k r .
50.000 på konto 327 05 005 00, som fi
nansieres over kassebeholdningen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

'

h. pkt. 13
Forlængelse af Skuldelev skoles frikvar
terordning

,

Skuldelev skoles lærerråd fremsender
ansøgning om fortsættelse af frikvarter
ordning i 1986.
Der ønskes 6,25 - 6,50 time p r . u g e .
Ordningen blev indført i forbindelse
med modul-ordningen på skolen og lærer
rådet meddeler, at ordningen har funge
fortsættes
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ret tilfredsstillende for såvel elever
som lærere.
Skuldelev skolenævn og Ole Kjerulff
fremsender med anbefaling.
Ledende skoleinspektør fremsender ansøg
ningen.
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling .
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
økonomiudvalget fremsender med anbefa
ling .

i. pkt. 14
Lærerkursus 1985
Ledende skoleinspektør fremsender skri
velse vedr. lærerkursus 1985.
3 6 lærere fra Marbækskoleri
6 lærere fra Perslev skole og
18 lærere fra Skuldelev skole
har ønsket at deltage i lærerkursus 1985.
Den del af kurset (emne 2+3,, ialt 12 ti
mer) , der implicerer d a t a m a t e r f i n d e r
sted i Marbækskole'ns datalokale.
Udgift:
Kursusbog

4.800 / 6.000

Disketter med p r o g .
Brugervej ledninger
Databaseprogram

300

300

50

50

700 '

700

lait

5.850 / 7.050
Udgiften kan afholdes indenfor budgettet
1985 .
I skrivelse fra Kommunernes Landsforening
anbefales, at kursets 3 dele placeres med
12 lektioner i skoletiden, 12 lektioner
ved inddragelse af 2 planlægningsdage og

fortsættes

i byrådssalen.
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med 12 lektioner uden for de deltagende
læreres tjenestetid. Eller såfremt plan
lægningsdage ikke ønskes inddraget såle
des, at halvdelen af kurset ligger i sko
letiden og halvdelen udenfor skoletiden.
Modul 1 anbefales.

'

Den undervisning, der berøres af kurset,
vil blive aflyst således, at der ikke vil
blive yderligere udgifter til vikar.
Skolekommissionen fremsender fælleslærer

3

rådets forslag af 17. juni 1985 med an

jfdÅsOMlu

befaling .

Cuts'trtAAsøbdMs

Lone Frederiksen og Bent Vestergård ind
tager særstandpunkt, idet de går ind for

Z

/d(Æ

modul 1 under hensyn til K L 1s skrivelse
af 14/3 1985, hvori det anbefales, at

skamC

/Z

i y/adt

kursets 3 dele placeres med 12 lektioner
i skoletiden, 12 lektioner ved inddra
gelse af 2 planlægningsdage og med 12
lektioner uden for de deltagende læreres
tjenestetid.
Kulturelt udvalg anbefaler fælleslærer
rådets indstilling.

.

Lise Lotte Due og Bent Vestergård indta
ger særstandpunkt, idet de går ind for
modul 1 under hensyn til K L 1s skrivelse
af 14/3 1985, hvori det anbefales, at
kursets 3 dele placeres med 12 lektioner
i skoletiden, 12 lektioner ved inddragel
se af 2 planlægningsdage og med 12 lek
tioner uden for de deltagende læreres
tjenestetid.

'

Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

'

Mogens Bo Hansen deltog ikke i sagens
behandling, da han erklærede sig inhabil.

2

c
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j . pkt.1 6
Fysioterapi Skuldelev skole
Byrådet tilbagesendte på sit møde den
19. juni 1985 sag, hvor skolelægen fore
slår, at der bevilges fysioterapi 20
timer pr. skoleår til Skuldelev skole.
Socialudvalget tilbagesender til byrådet
med bemærkning, at der via skolelægeord
ningen og den sagsbehandlende ergotera
peut kan ydes individuel rådgivning og
vej ledning til elever og skoler, men
at personale henhørende under social
og sundhedsvæsenet ikke indenfor de god
kendte personalenormeringstimer kan ind
gå i en egentlig kursusfunktion eller
kontinuerlig vejledningsopgave overfor
skolerne.
Økonomiudvalget videresender til byrådet.

k . p k t . 18

.

.

Forøgelse af garantitimer for hjemme
hjælperne
Hjemmeplejen ansøger i skrivelse af 4.
juli 1985 om forøgelse af garantitimerne
for hjemmehjælperne.
Socialudvalget anbefaler, at garantiti
merne for hjemmehjælperne med virkning
fra 1. oktober 1985 forøges med 3 0 timer,
herefter 460 timer/ugentiig. Der vil ikke
være økonomiske konsekvenser forbundet
med ændringen,

idet det samlede timetal

for hjemmehjælpere forudsættes uændret.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

i
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Økonomiudvalget

1. p k t . 21

fortsat

'

i byrådssalen.

.

Sygehjælpernormeringen på De gamles Hjem
Plejehjemmet De gamles Hjem ansøger i
skrivelse af 20. august 1985 om udvidel
se af sygehjælpernormeringen med 4 t/
ugl. med det formål at fremme muligheden
for at få ledige stillinger besat og
således kunne tilrettelægge vagtplanerne
i overensstemmelse med plejehjemmets
behov.
Den med personaleudvidelsen forbundne
udgift udgør brutto ca. k r . 20.000 pr.
o

•

ar.

'

Socialudvalget anbefaler, at sygehjæl-

.

pernormeringen p r . 1. oktober 1985 ud
vides, med 4 t/ugl, at den hermed for
bundne udgift på ca. k r . 5.000 søges
afholdt indenfor institutionens budget
1985, og at udgiften for 1986 indarbej
des i budgetoplægget.
økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

m, pkt. 22
Tillægsbevillinger hovedkonto 05

.

Under hensyntagen til forbrug, ifølge
regnskabsrapport pr. 31. juli og forven
tet forbrug i. perioden 1. august - 31.
december 1985, foreslår socialforvalt
ningen,' at der - jfr. indstillingsbilag
i sagen - meddeles en tillægsbevilling
til budget 1985 hovedkonto 05 således:
Udgifter

kr. + 2. 862.000

Indtægter

k r .4

Refusion

k r .4 1.707.000

-

983.000

forts ættes

.

...
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Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
m. pkt. 22 fortsat
Socialudvalget fremsender til økonomiud
/

valget med anbefaling.
Claus Srrevoldsen indtager sær standpunkt

/i

med hensyn til budgetmæssigt at fjerne
de til drift af klubvirksomhed afsatte
midler.

■

økonomiudvalget fremsender til byrådet

AA&&4

/iduf A ' é A A ' A z t

med anbefaling.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt

-------------/ Au*------------

—

—

—

—

med hensyn til budgetmæssigt at fjerne de
til drift af klubvirksomhed afsatte m id

/U4

ler .

A n J* io f ft n ¥ 0 9. ^

/PT-ZAs

n. pkt, 25
Byggemodning, Sø -1vkær 1 1 . Anlæg sbevl .1.ling

.

.

.

Teknisk forvaltning anmoder om frigivel
se af anlægsbevilling til byggemodning
af Sølvkær XI.
Anlægsudgiften anslås til k r . 225.000.
Til byggemodningen er der i budget 1985
på konto 002005 afsat k r . 225.000.
Intet indstillingsbilag.
Ejendomsudvalget indstiller, at der fri
gives en anlægsbevilling på kr. 225.000
på konto 002 006.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Den 10. september 1985 har der været af

a

A la) yy. /O

holdt licitation.
Denne viser, at anlægsudgiften bliver
k r . 245.000, hvorfor anlægsbevillingen
bør forøges til k r . 250.000.
Notat af 10/9 fra t eknisk forvaltning
vedlægges.

fo/

(R)

CW ¥
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i byrådssalen.

o . pkt. 26

Kommuneplan 1984-91
Hermed fremlægges korrekturforslag af
■dr-v

den endelige kommuneplan med ejendomsud
valgets rettelser.

'f
p S (jr
r

Ændringer i forhold til kommuneplanfor
4/ .

0

slaget fremgår af vedlagte interne no
tits .
Intet indstillingsbilag *
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet
at vedtage kommuneplanen endeligt.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet.
(Forslaget vedlægges)

p. pkt. 28

'

Regionplantillæg 1985
I brev.af 30. maj 1985 fremsender Hoved
stadsrådet regionplantillæg 1985 til
kommunen.

‘

.

Der anmodes om, at eventuelle indsigel
ser eller bemærkninger må være Hoved
stadsrådet i hænde inden den 1. oktober
1985 .
Indstillingsbilag vedlagt.

<J\

Ej endomsudvalget fremsender forvaltnin

7S&

gens og udvalgets bemærkninger til øko

1

nomiudvalget .

7 $ L? 3

Økonomiudvalget fik på sit møde den 29.

ning .
Forslag til svarskrivelse til Hoved
stadsrådet fremlægges.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

>
AUAAa,dAjy
7?

juli 19:85 en redegørelse af kommune in
geniøren, som blev taget til efterret

'C/'

a.

10. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

.

q. p k t . 29
Industriområdet Hanghøj

Anlægsbevilling

I forbindelse med salg af parcel 2 af
m a t r . n r . 11 a Skibby er kommunen for
pligtet til at gennemføre de fornødne
byggemodningsarbej der.
Arbej det er i det store og hele gennem
ført på baggrund af orientering til øko
nomiudvalget den 11. juni 1985 ..
Budget 1985 forudsætter;
Anlægsudgifter

k r . 981,000

Salgsindtægter

kr.- 981.000

Udgifterne fordeler sig således:
15 veje

k r . 180.000

20 grundudgifter

k r . 370.000

25 vandforsyning

kr.

72.000

60 omkostninger

kr.

15.000

kr. 637.000
Indtægter;
80 salgsindtægter

k r . 210.000

Der er ikke aktuelle forhandlinger om
yderligere salg.

..

Bortset fra kloakbidrag og bidrag til
NESA er byggemodningsudgiften for reste
rende grundsalg afholdt.
Intet indstillingsbilag.
Ejendomsudvalget indstiller , at der gi
ves en anlægsbevilling på k r . 637.000 og
en indtægtsbevilling på k r . 210.000 på
konto 003 004 , Hanghøjgård (industriområ
de) .

;

■

Økonomisk forvaltning bemærker, at an
lægsudgiften må forhøjes med kr. 54.000,
idet kommunen ved salg af del af Hanghøj
skal afregne frigørelsesafgift for det
solgte areal.

f prtsættes

.. .

10

Økonomiudvalget fortsat
q. p k t . 29 fortsat
Der søges herefter anlægsbevilling på k r .
691.000 og indtægtsbevilling på k r .

210.000
Økonomiudvalget fremsender økonomisk
forvaltnings indstilling til byrådet med
anbefaling.

r , p k t . 30
Revisionsberetning nr. 17
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning nr. 17, beretning om revision
af de sociale regnskaber for året 1984 delberetning for regnskabsåret 1984.
Socialforvaltningens indstillingsbilag
vedlægges.
Socialudvalget og økonomiudvalget frem
sender med bemærkninger som anført i ind
stillingsbilaget .

s . p k t . 31
Revisionsberetning nr. 19
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning nr. 19, beretning om revision
af regnskabet for året 1984 - afslutten
de beretning for regnskabsåret 1984.
Administrationens besvarelse vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler med økonomisk
forvaltnings bemærkninger af 10/9 1985.

Blad nr.
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3.0. ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

t . p k t . 32

i byrådssalen.

'

Oprettelse af lokalkomite i forbindelse
med informations- og indsamlingskampagne
"Flygtning 86"
Dansk Flygtningshjælp har henvendt sig
til byrådet med anmodning om, at der op
bygges en lokalkomite i forbindelse med
en kommende informations- og indsamlings
kampagne "Flygtning 86".
Til at forestå komiteens arbejde foresis
det, at byrådet udpeger en person, der
har lyst og interesse i at oprette komi
teen, og som kan lede og koordinere ar
bejdet med informations- og indsamlings
arrangementer .

.

Skrivelse af 22. august 1985 fra Dansk
Flygtningshjælp vedlægges.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at socialinspektør Birgith Jensen udpe
ges .

u. pkt. 38

_

Råstofindvindingsplan 1985, Hovedstads-

_

rådet
Hovedstadsrådet fremsender med brev af 3.
juli 1985 råstofindvindingsplan 1985.
Råstofindvindingsplanen hviler pålovgrundlag i "Lov om råstoffer,

'

lov nr. 237 -

af 8. juni 1977." K a p . 2 "Cirkulære over
råstofkortlægningens fase 1, cirkulære
nr. 8 af 17. januar 1978."

*

Planen udstikker de principielle retnings
linier for de råstofindvindingsområder,
der er udpeget i Regionplantillægget 1985.
Til Skibby kommune er fremsendt det plan
afsnit, Hovedstadsrådet skønner har
teresse for Skibby kommune.
fort

in-

-
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. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

i byrådssalen.
u . p k t . 38 fortsat

Det er råstofindvindingsplan 1985s gene
relle afsnit, plan for indvinding af sand,
grus og sten i Kyndby grusområde

(delplan

N ) , plan for indvinding af sand, grus og
sten, grave uden for graveområder (delplan
O) og plan for ressourcer, behov og reser
ver (delplan Q ) .
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk udvalg vedtog, at der udarbej des
forslag til svarskrivelse, som fremsendes
til økonomiudvalget.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.

y. pkt. 39
Varmeforsyningsplanlægning
Teknisk udvalg fremsender forslag til brev “
til Hovedstadsrådet og Energistyrelsen om

_

kommunens varmeforsyningsplanlægningsskit
ser.

■

Svaret skal være Hovedstadsrådet og Energi-7
styrelsen i hænde den 1. oktober 1985.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet.

_
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i byrådssalen.
x. p k t . 49

Forslag til regler for spørgetid i forbindelse med ordinære byrådsmøder
Byrådet godkendte den 21. august i prin
cippet, at der indføres spørgetid i for
bindelse med byrådets ordinære møder fra
1. j anuar 198 6 .
Det blev samtidig aftalt, at regler for
spørgetiden skulle forelægges byrådet til
godkendelse, og på denne baggrund forelæg
ges administrativt forslag.
Økonomiudvalget anbefaler forslaget som
prøveordning. Genoptages på augustmødet
1986.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

y. p^t- 51
Forslag om valg af valgbestyrelse m.v. i
forbindelse med kommune- og amtsrådsvalget “
den 19. november. 1985

_

1. a) Valg af valgbestyrelse

_

b) Valg af stedfortræder for valgbesty
relse
2. a) Valg af valgstyrere
b) Valg af suppleanter for valgstyrere

"
.

3. a) Valg af tilforordnede vælgere
b) Forslag om, at ikke repræsenterede
partier, der opstiller til kommune
valget, tilbydes en plads hver som

-

tilforordnet.
c) Forslag om valg af 2 ansatte fra
administrationen til hvert valgsted

"

som tilforordnede.

-

4. Forslag om bemyndigelse til borgmeste
ren til at godkende de af vælgerforenin
gerne udpegede tilforordnede vælgere.

"

Dag og år:
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. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

i byrådssalen.

y . p k t . 51 fortsat

5 . Valg af formænd for valgstyrerne på
hvert afstemningssted.
6. Forslag om afbrydelse af afstemningen
mellem kl. 13. og kl. 15.
7. Forslag om bemyndigelse til plejehjems
lederne til at foranstalte afstemnin
gens gennemførelse på kommunens 2 ple
jehj e m .

'

8. Udpegelse af 2 repræsentanter fra admi
nistrationen til at varetage stemmeaf
givning i hj emmet.
Økonomiudvalget indstiller følgende:
1. a) økonomiudvalget
b) Claus Enevoldsen, Gitte Schønemann,
Valdemar Petersen, John G. Christen
sen og Bjørn Nielsen
2. a) iflg. liste af 10/9
b) iflg. liste af 10/9
3. a) iflg. liste af 10/9
b) anbefales
c) udgår

.

4. anbefales
5. Skibby: Erik Hansen
Ferslev; Anker Christensen
Skuldelev: Børge Sørensen
6 . anbefales

.

7 . anbefales
;8. Verner Pedersen og Bodil Lindhardsen.

^2 • p k t . 52 e
iForsøgsprojekt med arnestedsindsamling
i

Beskæftigelsessekretariatet foreslår, at
der påbegyndes et forsøgsprojekt med arne-

ii stedsindsamling .

Forsøgsperiode: 6 mdr .

^Beskæftigelseskonsulenten foreslår, at ud
g i f t e n afholdes af konto 598 02 130 07,
f ortsættes

...

-
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Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.

z . p k t . 52 e fortsat
salg af produkter og ydelser.

o

Beskæftigelsesudvalget, beskæftigelsessty

f/iAA

regruppen og økonomiudvalget fremsender
f. ffs

til byrådet med anbefaling.

qerdéou,d/.
0

æ. pkt. 52 f
indrettelse af nyt beskæftigelsessekreta
r i at

.

Beskæftigelsessekretariatet forespørger,
om Projekt Hanghøj kan indrette et nyt be
skæftigelsessekretariat.
Arbejdslønnen søges afholdt over beskæfti
gelsesmidlerne .
Udgiften til materialer m.m. ialt k r .
40.260 søges som tillægsbevilling.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler.
Anker Christensen indtager særstandpunkt.
BeskæftigeIsesstyregruppen anbefaler.
Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyn
diges til at forhandle sagen færdig. Til
bagemelding til udvalget i november.
Økonomiudvalget anbefaler beskæftigelses
styregruppens indstilling.
Udgiften foreslås finansieret over kasse
beholdningen konto 801 00 004 09.

ø. pkt. 52 g
Idræt for ledige m.fl.
Forslag til projekt med idræt/motion for
ledige, efterlønsmodtagere samt skifte
holds arbejdere.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler. Der søges
en tillægsbevilling på k r . 15.100.
Beskæftigelsesstyregruppen anbefaler. Til
bagemelding efter 1. forsøgsperiode.

fortsættes

...

Nedlæggelse af byrådssalen
Claus Enevoldsen, TS G , anmoder i skrivel>
se af 8. september 1985 om optagelse af
følgende punkt på dagsordenen:
f'TSG foreslår, at byrådssalen nedlægges
som byrådssal."
Fotokopi af skrivelsen vedlægges.

Varer fra Sydafrika
Claus Enevoldsen, TSG, anmoder i skrivelse
af 8. september 1985 om optagelse af føl
gende punkt på dagsordenen:
"TSG foreslår, at der pålægge de kommunale
institutioner ikke at købe varer fra Syd
afrika ."

Dispensation for bebyggelsesgraden i er
hvervsområde
Ejeren af ejendommen matr. nr. 1 bp Skibby
I/S Willum Plast & Co. har fremsendt æ n 
dret skitseprojekt i forbindelse med opfø
relse af en tilbygning til eksisterende
plastfabrik. Det nye projekt kræver dis
pensation fra bebyggelsesgraden,

antal e

tager samt højde i forhold til naboskel.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget vedtog, at fornøden nabo
høring skulle foretages, inden ansøgningen
skulle forelægges byrådet.
Såfremt nabohøringerne er positive, ind
stilles det, at der meddeles følgende dis
pensationer :

fortsættes

...

fortsat
1. Fra bestemmelserne i partiel byplan nr.
4, § 9 til en bebyggelsesprocent på
49,5.
2. Fra bestemmelserne i partiel byplan n r .
Af § 9, stk. 1 til opførelse af en byg
ning med 2 etager.
3. Fra bestemmelserne i BR-82, k a p . 3.1.3,
stk. 1 b til en højde på c a . 7,0 rn.

Udtrædelse af skolenævnet i Skuldelev
Skolenævnsmedlem Berit P. Bak fremsender
ansøgning om tilladelse til at udtræde af
Skuldelev skolenævn.
Begrundelsen for udtrædelsen er, at hun er
blevet valgt som formand for fælleslærer
rådet i kommunen.

'

Bjørn Rasmussen, Rønnevej 4, Skuldelev er
1. stedfortræder.

Udtrædelse af skolenævnet i Ferslev
Skolenævnsmedlem Anne Madsen fremsender
ansøgning om tilladelse til at udtræde af
Ferslev skolenævn, idet hun er fraflyttet
skoledistriktet.
Hanne Krabbe, Søgade 4, Venslev indgår som
1. stedfortræder.

L U K K S T

1.

M Ø D E

Opstart af faget sløjd

Dag og år:

Blad nr.

3 .307
Formandens

Onsdag den 18. septembs ^initialer:
1985
kl. 17.00
Lokalplan V e jle b y

-

arealerh vervelse

i-pq

i byrådssalen.

2. fortsat

3. Forpagtning - matr, nr. 7 du Skibby
Hjortehaven

Kursusdeltagelse
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