Dag og år:

Blad nr.

1.803
Formandens
initialer:

Onsdaq den 12. marts
1980
kl. 19.00
i byrådssalen.

* Ejendomsudvalg
Udskrift af udvalgets møde den 26. fe
bruar 1980 fremsendes i fotokopi til By
rådets efterretning.

a. pkt. 9
Ejeren af matr. nr. 42 a, Venslev, Ven
slev Strand 16, Harry Jensen ansøger om
tilladelse til at opstille en gittermast'

/

på mellem 20 og 25 meter til TV-antenne..

¥

Fritstående antenner er omfattet af byg
geloven, hvorfor Hovedstadsrådet skal
meddele tilladelse til det ansøgte,

jvf.

bestemmelserne i by- og landzoneloven.
Endvidere skal Naturfredningsnævnet med
dele tilladelse til det ansøgte, da An
tennemasten placeres indenfor en afstand
af 100 meter fra kysten.
Ej endomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det og Fredningsnævnet med anbefaling.

b ..p k t . 10
Ejendomsudvalget har påny behandlet
Knud Ph. Nielsens klage over placeringen
af de nye landbrugsbygninger på ejendom
men matr. nr. 9 et m.fl., Vellerup,
tilhørende Erik Bech Nielsen.
Hovedstadsrådet har den 13/2 1980 anmo
det om en udtalelse i forbindelse med
ny skrivelse af 31/1

1980 fra Knud Ph.

Nielsen med 2 forslag til ny placering
af landbrugsbygningerne.

fortsættes ...

‘

i
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* ejendomsudvalg fortsat
b. pkt. 10 fortsat
Ejendomsudvalget godkendte formandens
beretning om sagens forløb, og Hoved
stadsrådet tilskrives herom.
Udvalget indstiller til Byrådet, at den
tidligere godkendte placering ved Sand
vejen fastholdes.
Knud Ph. Nielsen deltog ikke i sagens
behandling.

,

c. pkt, 12
Ejeren af matr. nr. 50 b m.fl., Sønder
by, Svend Holt Jørgensen, Højager 10,
Hillerød ansøger om tilladelse til at
opføre et parcelhus på den nordlige del
af matr. nr. 50 e.
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal Hovedstadsrådet meddele tilladelse
til det ansøgte,

jvf. bestemmelserne i

by- og landzoneloven.
Hovedstadsrådet har i skrivelse af 9/5
1979 meddelt afslag på en tidligere an
søgning om tilladelse til opførelse af
et parcelhus på den vestlige del af
matr. nr. 50 b, idet man fandt, at en ny
bebyggelse i Sønderby bør ske på bag
grund af en ny lokalplan.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det uden anbefaling, idet man henviser
til, at ejendommen ikke er medtaget i
lokalplanforslaget for Sønderby by.

i byrådssalen.
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. Ejendomsudvalg fortsat
d . pkt. 14
Alice Nielsen, Hovedgaden 25, Skibby
ansøger om tilladelse til at nedlægge
2 0
lejligheden på 42 m på 1. sal til sam
menlægning med den øvrige beboelse på
matr. nr. 66 b, Skibby.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at lejligheden nedlægges som ansøgt.

e. pkt.

15

Slagtermester Jan Jensen, Østergade 4,
Skuldelev ansøger om tilladelse til at
nedlægge en lejlighed i ejendommen
matr. nr. 39 a, Skuldelev til sammen
lægning med den anden lejlighed, der
o
2
kun er på 60 m .
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at lejligheden nedlægges som ansøgt.

f . p k t . 16
Kai Laustsen, Lyngbyvej 431 A, Gentofte
ansøger om tilladelse til at anvende
sommerhus på matr. nr. 16 h, Skuldelev,
beliggende Koholmmosen 15 til helårsbe
boelse for ham og hans kone, så længe
de lever.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det uden anbefaling.
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4. Ejendomsudvalg fortsat
g. pkt. 21
Landinspektør Jørgen Larsen, Skibby frem
sender oversigtsplan m.v. til brug for

/

indhentelse af udstykningstilladelse i
Hovedstadsrådet i forbindelse med frastykning af en parcel fra matr. nr.

-

11 a,.
77
V. /

Skibby til fa. Bjergmarks Eftf.

/

Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at udstykningssagen anbefales overfor

'

Hovedstadsrådet.

.

h. pkt. 23
Ejendomsudvalget har efter anmodning fra
Mogens Bo Hansen optaget lokalplan nr.
17 på dagsordenen og fremsender til drøf
telse i Byrådet med henblik på optagelse
af forhandling med ejeren om en eventuel
ændring af planen.
Knud Ph. Nielsen deltog ikke i sagens
behandling.

i.

pkt. 26

Ejendomsudvalget indstiller, efter flere
drøftelser om opførelse af almennyttigt
boligbyggeri ved Damgaardsvej, til Byrå
dets afgørelse den endelige principved
tagelse.
Skibby Boligforening meddeler i skrivel
se af 25/2 1980, at foreningen på en ge
neralforsamling har vedtaget at danne en
afdeling III med henblik på opførelse og
udlejning af 35 almennyttige udlejnings
boliger.
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Ejendomsudvalg fortsat
j. pkt. 1
Jens Ghr. Eriksen, Skjoldmosegård har
for ejeren af m a t r . n r . 20 a, Bonderup,
Skibbyvejen 38, Oluf Thomasen, søgt om
principiel tilladelse til udstykning af
en byggegrund.
Ejendommen er et nedlagt landbrug med
et areal på 2515 m^.
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal Hovedstadsrådet, jvf. bestemmelser
ne i by- og landzoneloven, meddele til
ladelse til det ansøgte.
Der skal endvidere meddeles tilladelse
fra Amtsvejinspektoratet til etablering
af en ny overkørsel til landevejen.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at det ansøgte ikke kan anbefales.
Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af
29/2 1980, at man, efter direkte henven
delse fra Jens Chr. Eriksen, kan udtale,
at man, såfremt konkret ansøgning frem
kom, næppe ville være indstillet på at
meddele nødvendig tilladelse til udstyk
ning af en selvstændig byggegrund.

'

k. pkt. 2
Bymidtens Arki.tektkontor i Værløse har
for ejeren af matr. nr. 34 c, Venslev,
Venslev Strand 34, Morten Lindhardt,
søgt om tilladelse til ændring af ejen
dommens status fra sommerhus til helårs
beboelse. Hovedstadsrådet har den 15/2
1980 meddelt afslag på en ansøgning om
opførelse af en tilbygning til det eksi
sterende sommerhus.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen fremsendes til Hovedstads
råeL&t jned anbefaling.
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* Teknisk udvalg

Udskrift af udvalgets møde den 21. febru-.
ar 1980 fremsendes i fotokopi til Byrå
dets efterretning.

а . p k t . 18
Teknisk udvalg indstiller spildevands
planen til Byrådet med følgende rettel
ser :
Centralt rensningsanlæg v/Hyllingeriis
skal medtage Skuldelev incl. Sølvkær,
hele Skuldelev Strand området, del af
Koholmmosen m.m., Østby og Hellesø med
minianlæg.
Af industri v/Hanghøj medtages ca. 4 ha.
Anlægsarbejder udføres i takt med ind
komne bidrag efter følgende priorite
ring:
1. Østby
2. Hellesø
3. -©ond-erup Siubky

,
Old

4. Renseanlæg øst
5. Skuldelev gi. by
б. Venslev nordøst
7. Skuldelev Strand m.v.
8. Onsved
9. Røgerup

.

Nye udstykninger i takt med den øvrige
planlægning.
Bent Olsen er alene gået ind for at med
tage "hele Skuldelev Strand området +
del af Koholmmosen m.m." på grund af
Skibsølrapporten.
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6. Kulturelt udvalg

i byrådssalen.

Udskrift af udvalgets møde den 22. fe
bruar 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

7. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 3. marts
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning .-

a . pkt. 1
Kommunernes Landsforening forespørger
i skrivelse af 11. februar 1980, hvor
vidt kommunen kan tilslutte sig den mid

ycté-^uiiidtA

lertidige aftale om løn- og ansættelses

■

jL'

vilkår for personale ansat i skolepas
ningsordninger med virkning fra opret
telsestidspunktet .
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

b. pkt. 2
I forbindelse med isolering af rem på
Marbækskolen ansøger kulturelt udvalg
om frigivelse af kr. 8.800 + moms på an
lægsbudgettet, konto 301-02.
Økonomiudvalget fremsender med anbefa
ling.
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. Økonomiudvalget fortsat
c. pkt. 3
Skialdel_e'v;_S]cole

se .

Byggeudvalget for Skuldelev Skole frem
sender 2 stk. ide-oplæg til udbygning
af Skuldelev Skole.
Ide-oplæg II, udarbejdet af Den centrale
Rådgivningstjeneste for skolebyggeri, er
det oplæg som byggeudvalg,

skolenævn og

lærerråd ved Skuldelev Skole går ind
for.
Ide-oplæg I, udarbejdet af Skibby kommu
nes tekniske forvaltning, medsendes på
foranledning af Børge Sørensen, og det
skal meddeles, at Børge Sørensen er den
eneste af dem, der har været involveret
i sagen, der foretrækker dette oplæg.
Byggeudvalget anmoder om tilladelse til
at gå i gang med skitseprojektet,

som

udvalget mener bør udarbejdes af et ar
kitektfirma .
Kulturelt udvalg indstiller, at man går
ind for hovedlinierne i forslag II, og
at der arrangeres sagkyndig bistand for
det videre forløb.
Økonomiudvalget fremsender sagen til
forhandling i Byrådet.
(Ide-oplæg XI vedlægges)

,

7. Økonomiudvalg fortsat
d. pkt. 5
Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
forespørger i skrivelse af 12/2 1980
om amtets medlemskommuner vil give til
sagn om at yde tilskud på indtil ca.
3 k r . p r . indbygger til fremskaffelse
af egenkapitalen ved etablering af en
selvstændig specialarbejderskole i Fre
deriksborg amtskommune.
Beløbet vil for kommunerne blive ned
sat med det eventuelle tilskud som Fre
deriksborg amtsråd måtte yde.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
Hans Frederiksen og Knud Ph. Nielsen
indtager særstandpunkt.

e. pkt. 10
Socialudvalget ansøger om opnormering
af den tilsynsførende for hjemmehjælpen
fra 20 timer til 30 timer ugentlig.
Samtidig søges en tillægsbevilling på
konto 502-00-035-04

løn

k r . 15.000

konto 502-00-705-03

ref.

kr.

7.500

kr.

7.500

kommunal andel

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at opnormering godkendes, samt at der
ydes tillægsbevilling.

7. Økonomiudvalget fortsat
f . p k t . 11
Kulturelt udvalg har i skrivelse af 14.
februar 1980 til socialudvalget opgjort
leje af lokalerne på Skibby fritidscen
ter for året 1979 som følger:
Skolevejens børnehave 320x220

71.000

- budgetteret

45.000
26.000

- refusion

13,000

kommunal andel

i 3^000

Dagcentret

148x220

33.000

- refusion

16.000

kommunal andel

12^.000

Dagplejeformidlingen

179x220

- budgetteret

40.000
12.000
28.000

- refusion

14.000

kommunal andel

iå^SSS

Under henvisning til ovenstående ansøger
socialudvalget om tillægsbevilling med
ialt

87.000

- refusion

43.000 ■

kommunal andel for 1980

44^000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
Husleje, lys og varme indarbejdes i bud
gettet 1981.

Dag og år:

Blad nr.
1 .8 1 3

Onsdag den

1 2 .

marts

1980
k l .

1 9 .0 0

i byrådssalen.

7. Økonomiudvalget fortsat
g. pkt. 19
Efter licitation mandag den 25. februar
1980 på 2 beskyttede boliger i Skibby
indstiller ejendomsudvalget til Byrådet,
at arbejdet overdrages til:
Hans Moberg Kristensen
Venslev .

158.371

tømrer: Poul V. Lassen, Skibby

109.750

murer:

el:

H. Helbo Hansen, Skibby

28.900

WS:

Arvid Boes Andersen, -

38.600

maler:

Paul Boes Andersen,

8.974

-

Alle priser excl. moms.
Der søges om frigivelse af kr. 560.000
incl. moms fra konto 538-03.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
Knud Ph. Nielsen har ikke deltaget i be
handlingen af dette punkt.

h . pkt. 20
Fa. Enmaco, Glostrup fremsender tilbud
på Caterpillar affaldskompaktor:
—

1 stk. Caterpillar 950

k r . 645.000,-.

+ 20,25% moms

-

Ialt

k r . 775.512,50

1 stk. Caterpillar 930

k r . 482.000,-

+ 20,25% moms

-

Ialt

k r . 579.605,-

130.512,50

97.605,-

Desuden tilbydes leasing i 48 måneder.
Caterpilar 950

pr. m d .

Caterpillar 930 pr. md.

kr.

19.975,-

kr.

14.925,-

excl. moms og forsikringer.

fortsættes

...

Auø

----------

d l,
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7. Økonomiudvalget fortsat
h. pkt. 20 fortsat
Udvalget for Maglehøjgård Losseplads
vedtog, at der indkøbes en Cat. K 950.
Bent Olsen og Erl. Nilausen og de af
udvalget, der ønsker at deltage, for
handler med Enmaco. Udvalget ønsker at
se maskinen i arbejde.
Der søges om frigivelse af kr. 776.000
fra anlægskonto 064-04.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

i. pkt. 21
Jørgen Hansen,

"Pilegården", Nakke

damsvej 112, Ferslev, m a t r . nr-. 13 a
og 13 c, Ferslev ansøger om fritagelse
for betaling af kloakbidrag til Skibby
kommune, da der ikke er store mulighe
der for, at han overhovedet kan til
sluttes kloakledningen på grund af
gårdens beliggenhed.
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
at "Pilegården" fritages for tilslut
ning til kloak.
Det indbetalte beløb tilbagebetales
indeksreguleret.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
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7. Økonomiudvalget fortsat

Knud Ph. Nielsen fremsender overslag
over hovedvandledninger i Marbækvej og
Dådyrvej, idet der meddeles, at man fin
der, at det er rimeligt, at Skibby kom
mune betaler en andel, da de nævnte led
ninger er tilsluttet det nyopførte rens

du tidu Å'tiU-d

ningsanlæg .
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud
valget, at kommunen betaler en andel til
Knud Ph. Nielsen på ialt 888 kr. incl.
moms for vandledningstilslutning på Sikave j .
Knud Ph. Nielsen og Bent Olsen deltog
ikke i behandlingen af punktet.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
afgørelse.
Knud Ph. Nielsen deltog ikke i behand
lingen af dette punkt.

8. Knud Ph. Nielsen anmoder i skrivelse af *

(t,

20/2 1980 Byrådet om a f t a g e stilling

6/

til Mogens Bo Hansens habilitet i sko
lesager og anliggender omkring Skibby

yOisi-'

skolevæsen.

/iiA

■
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Knud Ph. Nielsen har skriftligt fore
spurgt i Amtets Tilsynsråd, som henvi
ser til, at spørgsmålet indbringes for
Byrådet.
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9. Til Byrådets efterretning har byråds
medlem Knud Ph. Nielsen anmodet om op
tagelse af følgende oversigt over ud
betalte honorarer til byplanarkitekt:

10.

1/1 74-31/3 75

1 19.826,68 k r .

1/4 75-31/3 76

115.197,85 k r .

1/4 76-31/12 76

52.109,86 k r .

1/1 77-31/12 77

102.435,72 k r .

1/1 78-31/12 78

171.028,26 k r .

1/1 79-31/12 79

84.951,42 k r .

Genoptages fra sidste møde:
Koordineringsudvalget for sager ved
rørende personer med vidtgående fysi
ske og psykiske handicaps

(V.F.P.sager)

fremsender referat af møde den 22/1
1980 til Byrådets godkendelse.
Socialudvalget har taget til efter
retning .
(mødereferat var vedlagt ved sidste
møde)

. Borgmesteren ønsker følgende punkt
drøftet:
"Ejendomsudvalget, der er valgt til
at forestå kommuneplanlægningen, har
i sit hidtidige arbejde manglet en
vis bredde i udformningen og tilret
telæggelsen.
Jeg finder det meget afgørende, at
vore institutioner,

skoler m.m. ind

drages i de indledende forhandlinger
og vil derfor foreslå, at kommune
planlægningen overgår til et bredere
udvalg, der nedsættes blandt Byrådets
medlemmer."
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