JÆGERSPRIS KOMMUNE
0 KONOMIUDVALGET

Det meddeles .herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde
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-------------------- ----------- 7— '

Onsdag, den 9. august 1978, kl. 09.00
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på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse I,
med følgende
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Budgetgenneragang af budgetforslag 1979 til 1982
Budgetgennemgangen vedr« kun økonomiudvalgets
område«
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ØKONOMIUDVALGET d« 26 . juni 1978 .
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enkelte ændringer der indregnes i endelig budget
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Skoven
Kyndby
Krogstrup
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Prestelønningskasser:
kr.
Kyndby-Krogst. "
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478.000,“
22.462,-

Samlet lokal ligning; kr.
Hertil kommer landskirkeskatten

500.462,1.613.152«-
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det såkaldte "Bevillingsniveau” .

Kirkeskatteligningen 1979 «
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Nan var enige om, at budgetmaterialet udarbejdes i
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Nan gennemgik det administrative oplæg og foretog

forslag, der forelægges til møde i august nemlig
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Indenrigsministeriets cirkulære af 4/7 1978 om
kommunernes anlægsudgifter og låntagning i regn
skabsåret 1979 .
fotokopi til samtlige økonomiudvalgsmedlemmer«
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4.

A.i

Kommunernes revisionsafdeling,
Der fremsendes revisionsberetning for året 1977
vedr. følgende;

A. Beretning om revisonen af de sociale regnskabei

B. Beretning om revision af "Kignæs plejehjem".
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fTatrinr# 23— - 23— af Barakkerne
I forbindelse med udstykning af ovenstående grun
de har landinspektør Knud Harmsen efter indlæg af
stophaner ændret på den første afsætning af par
cellerne#
Dette har bevirket, at de indlagte stophaner måt
te flyttes, og som igen medførte en merudgift foi
kommunen på 4.863,5o kr#
Kian har senere søgt dette beløb refunderet hos
landinspektør Knud Harmsen, men uden resultat#
TEKNISK UDVALG indstiller, at sagen overgives ti
advokat«

tidsplan var påregnet igangsat 1979#
TEKNISK UDVALG indstiller til ØK-udvalget, at ar
bejdet igangsættes så hurtigt som muligt efter af
holdt offentlig licitation#
Overslag: l#392.4oo.-

/C r C j

,

'U / e # 0 0 o

.

Dag og år:

Onsdag, d .9
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Modtagelsesstation for olie- og kemikalieaffald«

____________

Hillerød byråd fremsender meddelelse om, at Jægers
pris kommunes ansøgning om optagelse i fællesskabet
er imødekommet.
Overenskomsten vedlægges i 2 eksemplarer til under
skrivelse af byrådet og returnering til Hillerød
Byråd, vejudvalget.

Teknisk udvalg indstiller overenskomsten til god
kendelses

8.

Av £ . Gu

Matr. nr. 2 A, Landerslev.
I forbindelse med etablering af vandboring på
ovennævnte ejendom har landinspektør Børge Han
sen opmål t arealet, hvor boringen er placeret
til 343 rn, samt tilkørselsvejen til 780 nf + skrå
ningsareal 4^0 nf.
Der vedlægges forslag til overenskomst med eje
ren af ejendommen,
for er
statning af afgrøde (byg) på i alt 1.123 nf.
P & T's tarif er oplyst til 0.7O kr. pr. nf.
Medlem af Teknisk udvalg Sv. A. Mortensen har
med forvaltningen drøftet muligheden for erhver
velse af tilkørselsvejen incl. skråningsareal,
da erstatningsspørgsmålet for hver gang der kø
res til og fra boringen således er afklaret én
gang for alle, ligeledes vil spørgsmålet om evt.
tinglysning af råvandsledning i marken være af
klaret.
Spørgsmålet ang. erhvervelse af hele arealet,
ialt I.583 nf er forelagt ejeren, der har erklæ
ret sig indforstået for en afståelsespris på
kr. 4,- pr. nf. som tidligere godkendt.

TEKNISK UDVALG indstiller til ØK-udvalget, at
man .tiltræder den omhandlede overenskomst vedr.
afgrødetab-ialt kr#786.1o4
Vedr« arealerhvervelsen indstiller udvalget, ^t
man erhverver det her foreslåede areal l,583m .
til 4 kr/m^ eller ialt kr. 6.332,-

9.
Vandingsforbud.
Under henvisning til annonceringen af vandingsfor
budet, samt det i annoncen nævnte bødeforlæg ved
overtrædelse af forbudet, anmodes om udvalgets
indstilling til bødens størrelse.
Følgende er noteret for overtrædelse af forbudet
den 19 .6 .1978 :
l

TEKNISK UDVALG indstiller til BK-udv/alget, at man
fastsætter følgende bødeforlæg:

1. gangsov/ertrædelse : kr.l5o.~
2.

"

:

3oo.~

3.

u

:

- 600.-

10.

Møllegårdsskolen, Blok C.
Arkitekt Zander Olsen, Holbæk fremsender slutregnskab for blok C.
Skolebyggeudvalget den 19 .1.1978
Anbefales.
Don 16 .3.1978 Fornyet gennemgang af byggeregn
skab efter behandling i bogholderiet. •
Skolebyggeudvalget den 22 o6 .1978
Fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling«

Sagen vedr. “Svanholm11
Advokat Leif Erlandsen fremsender i skr. af
fotokpi af skr. mellem

G /'J -'J i

Hrs, Hans Søby og Leif

Erlandsen vedr. sag om "Lov om tilbudspligt", ide'
Leif Erlandsen meddeler, at kommunen nu har opfylc
de i samme lovs § 4 angivne tidsfrist. Man afven
ter nu møde vedr. den nærmere udformning af købsbetingelser,
Den 25/7 1978 :
Man har herfra tilsendt Adv. Leif Erlandsen kopi <
Statens Jordlovsudvalgs skr. af 13/7 1978 vedr.
salg af "Svanholm",

Dag og år:
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Vedr. Udvidelse af Rådhuset,
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Skitseudkast nr. 5 er gennemgået og godkendt af så
vel afdelingsledere samt samarbejdsudvalget i møde
d. 7 . juli 1978 .
Den foreslåede skitse er det minimale krav, og man

a
overlader til politisk beslutning om man økonomisk

/Al4C /u 'e / &
¥■

?e

set burde udvide forlængelsen med ca. 6 m x ca.9»4 n

2
eller ca. 54 ni , idet man der vil få nogle forholdsvis billige m

2
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til evt. senere brugo

øKOKOKIUDVALGET, den 15 « juli 1978 «
Kan kommer med en skitse til max. udnyttelse af
areal til parkeringspladsvej. Samt overslag over
byggeudgiften.

KOKTiUKAXDIREKTøREN:
Tl-f. med Ark. Hjort af 17/ 7- 78 *
Det viser sig at kommunen efter opmåling i arealet
konstaterer at der kun er ca. 2,8o m. til parkering
pladsvejen, hvorfor man ikke mener med rimelighed a
kunne fastholde evt. udvidelse af skitse III, med
mindre økonomiudvalxget evt. vil tage beslutning om
omlægning af tilkørselsvejen til personalets parke
ringsplads ,
Ark, Hjort er anmodet om at komrne med et økonomisk
overslag jfr. skitse III inden d, 2/8 1978 *
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Vedr, skolepasningaordning;
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14 .
.\
Skoleinspektør Finn Hansen ansøger i skrivelse af
22 ,6,1978 om at skolesekretær
fort- sætter ved skolen også det kommende skoleår 78/ 79 ,
fra 1 .8 .1978 .
KULTURELT UDVALG 5 .7 .78 : Man anbefaler at ordnin
gen fortsætter fra 1.8,1978 for skoleåret 78/79«

Sekretariatet den 12/7-73:
Fremsendes til økonomiudvalget med oplys
ning om, at skolesekretær
arbejder lo ugentlige timer ved Sognesko
len.

1 5.

Vedr. Sogneskolens lærertilsyn med AV■udstyr i skoleåret 1978/79 samt forslag
til oprettelse af en sekretærstilling
til hjælp for skolekonsulenten for skole
biblioteksområdet samt skolebiblioteksvirksomheden.
Finn Hansen meddeler i skr. af den 19.
juni 1978, at han ikke kan få nogen læ
rer til at påtage sig tilsynet med sko
lens AV-udstyr p.g.a. det ringe honorar.
Ved bevilling af sekretær til skolebib
lioteksvirksomheden fra skoleåret 78/79
vil tilsynet med A.V-udstyret kunne prak
tiseres forsvarligt, idet AV-området ad
ministrativt lægges under skolebibliote
ket.
Ben ass. skolebibliotekar opnår herved
3 reduktionstimer samt honorar for til
synet jfr. gældende regler, idet den le
dende skolebibliotekar "tilbyder” sine 3
overtimer mod, at skolemyndighederne be
vilger den foreslåede sekretærhjælp.
Be 3 skematimer, som tages af det antal
timer, som skolen normalt er berettiget
til igennem børne- og udlånstal (altså
ingen øgning af skematimetallet), modsva
res af mindst 3 ugentlige sekretærtimer.
Herved opnås der en aflønning for tilsyn
med ca. l.tiine daglig, hvad der svarer
til den anvendte tid. Antallet af se
kretærtimer bør herefter andrage mindst
lo ugentlige timer.
Amtskolekonsylent Lis Andersen har over
for Finn Hansen bekræftet, at den her fo
reslåede ordning ikke er i strid med gæl
dende bestemmelser.
KULTURELT UDVALG 3 .7 .78 : Man anbefaler, at AV-om
rådet henlægges under skolebiblioteksområdet.

16.

Vedr. besættelse af den nyoprettede stil
ling som konsulent for skolebiblioteksom
råderne ved Jægerspris kommunale skolevæ
sen.
Kulturelt udvalg den 17/7-78:
Udvalget indstiller enstemmigt lærer, le
dende skolebibliotekar, Elo Harfot til
stillingen som konsulent for skolebiblio
tekerne med virkning fra den 1. aug. 197£

1 7.

Lærer

Sogneskolen, har den 31. juli 1978
udstået 2 års ansættelse som lærer på pr
ve,ved Jægerspris kommunale skolevæsen.
Skoleinspektør Finn Hansen indstiller i
skrivelse af den (udateret), at læreren
ansættes i fast embede pr. den 1. august
1978.
Skolenævnet den 12/6-78:
anbefales til
ansættelse i fast embede.
Pgl. er tiltrådt som fast vikar den 1.
febr. 1976 og ansat som lærer på prøve
den 1. aug, 1976, hvorfor hun rettelig
bør fastansættes pr. 1. febr, 1978.
SKOLEKOMMISSIONEN 21.6.78: Anbefales fastansætte]
se pr. 1.4.1978.

Kulturelt udvalg den 17/7-78:
Det indstilles med anbefaling, at lærer
fastansættes pr. den 1
april 1978.

18.

Vedr. nedsættelse af et Læseplansudvalg
under Jægerspris kommunalbestyrelse for
en periode fra den 1. maj 1978 til den
1. maj 1979.
Det skal være læseplansudvalgets opgave
(under tilsyn af skolekommissionen og st
ringsgruppen) at udarbejde forslag til n
lokalbetonet undervisnings- og læseplan
for Jægerspris kommunale skolevæsen.
Skolekommissionen og kulturelt udvalg in
stiller til kommunalbestyrelsen, at Læse
plansudva3;get nedsættes som et midlerti
digt udvalg med en bunden opgave og hvor
læseplansudvalgsmedlemmerne er berettige
til mødediæter efter de gældende regler.
Tilsynsrådet for Frederiksborg amt skal
godkende, at der udbetales mødediæter ti
de udvalgsmedlemmer, der er lærere ved J
gerspris kommunale skolevæsen.

Dag og år:

Blad nr.

O n s d a g , d . 9 . a u g u s t 1978
15U

h f .iJ

736
Formandens
initiajer:

/?•

Vedr. forslag til ændring af vedtægt fo
styrelsen af de kommunale anliggender i
Jægerspris kommune,
§ 32 stk. 2.
Kulturelt udvalg den 21. juli 1978:
I forbindelse med kulturelt udvalgs bud
get forhandling besluttede udvalget at
indstille til økonomiudvalgets og byrå
dets (indenrigsministeriet) endelige af
gørelse,
at de i styrelsesvedtægtens § 32 stk. 2
omhandlede parker og anlæg overføres
til ejendomsudvalgets styrings- og
budgetområde fra regnskabsåret 1979.
Motivering: Forslaget indebærer en for
enkling af både administrative og tekni
ske opgaver, idet teknisk forvaltning o
materielgårdens personel alene forestår
løsningen af de forefaldende arbejder.
Sekretærfunktionen for ejendomsudvalget
varetages også fra teknisk forvaltning,
hvorfor kulturelt udvalgs medvirken i sty
ringen af nævnte områder må betragtes som
en slags uomsvøbsdeparteraentn.
øvrige opgaver under § 32 stk. 2 forblive]
under kulturelt udvalg.

Til orientering for økonomiudvalget frem
sendes instruks for kantinebestyreren i
Jægersprishallen (kioskfukntion) samt ko
pi af indgået funktionsaftale mellen JIK
hoveanestyrelse og ægteparret
der med kulturelt udvalgs godkendel
se har påtaget at passe kiosken fra sæsom
en 1978/79.
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Lokalhistorisk Arkiv v/ Elo Harfot ansø
ger i skrivelse af den 24/4-78 om tilla
delse til at benytte CF-kælderen under
det gamle kommunekontor.
En del af den eksisterende samling beror
fortsat på loftet i Femhøj skole og ved
frigørelse af den sidste bolig der
e
vil
museumsgenstandene være frit tilgængelig
for uvedkommende. Arkivet har et udtalt
pladsbehov, som vil kunne udlignes ved i
af hele kælderen under Møllevej 25.
Der vedlægges en skitse med forslag til
kælderens udnyttelse.
Kulturelt udvalg den 1/5-78:
Ansøgningen fremsendes til økonomiudval
get med anbefaling, idet man er kendt me
-at rådhusets administration bl.a. har
fjefnarkiv i omh. kælder.
ØKONOMIUJ)VAIDET 8. 5 ♦76 : Administrationschefen un
dersøger forholdet.

Kommunaldirektøren.
Efter besigtigelse på stedet sammen med Harfot e
man enige om, at han kan få tilladelse til at st
større ting ind i kommunens fjernarkiv, dog kun
midlertidig. Harfot får udleveret en nøgle til a:
kivet, og han er ansvarlig for, at ingen andre k<
mer til komunens arkivpapirer, og at nøglen ikke
llfllovorob +-»1

Mølleqårdskolen
Stillingtagen til spørgsmålet om
a. udbedring af tag på hallen (snefygning)
b. udførelse af overdækninger ved indgangspartie
c. spørgsmålet om tremmelofter skal høvles i
blok D,
Ovennævnte er medtaget som særpriser,

(a.&b.)

Skolebyggeudvalget den 22 .6.1978
a. l/3 af udgiften afholdes af arkitekten.
b. udføres
c. Da dette punkt ikke er medtaget som sær
pris ansøges økonomiudvalget om en til
lægsbevilling på kr. lo.5oo,oo

2 3.
Sag vedr, legatoprettelse,
fhv., lærer ved Kyndby-Krogstrup skole H.P. Hansen
fremsender skr. hvori meddeles at han og hustru har
under overvejelse, at oprette et legat, hvoraf
renterne hvert år kan søges af nuværende og tidliger
elever fra 7 « klasse i Kyndby-Krogstrup skole«
^egatet tænkes anvendt som støtte i forbindelse med
elevers VIDEREUDDANNELSE.
Legatet administreres af Jægerspris byråd.
Pgl. anmoder om byrådets udtalelse i sagen.
BYRÅDET 20 .6 .78 : Man vil med tak gerne adm.
legatet.
Førstelærer H.P. Hansen har afleveret et udkast
til lega.tfundats, idet han meddeler, at han vil
anmode Lrs. Thoregård om at udarbejde fundatsen.

24 .
Mødediæter.
Karin Brandt-Møller, Nordskovhusvej 45 » Kulhuse,
der af byrådet er udpeget som medlem af frednings
nævnet, anmoder om, at der udbetales hende møde
diæter, når hun deltager i møder samt når hun un
dersøger fredningssager som bliver tilsendt hende
til udtalelse o.l„
Hun anmoder endvidere om udbetaling af befordrings
godtgørelse.
SEKRETARIATET 21 .6 .78 : Fuldm. Bache, Tilsynsrådet,
oplyser ved tlf. henvendelse, at der intet er til
hinder for udbetaling af diæter m.v. Det kræver
dog først en godkendelse i byrådet og derefter
godkendelse af Tilsynsrådet, jfr. styrelseslovens
§ 16, stk. 2.

N o -i/ll

25.

I

Vedr« udbringning af mælk.
Mælkeforhandler Inger og Jørgen Kristensen meddele:
at man på grund af

fra 15/

78 og indtil videre ikke er i stand til at foretag*
udbringning af mælk til detail kunder.
Han forespørger samtidig, om der er mulighed for ahan kan fritages for udbringning. Han vil dog fort
sat udbringe mælk m.v, til institutioner m.v0*
Økonomiudvalget, d« 1 %

.juli 1978«

Sv, Å. Mortensen tager en samtale med bestyrelsen f
“Hedelykke" om sagen. Orientering herom til næste
økonomiudvaægsmøde.

Vedr, udvalget for borgerinformation«
I det konstituerende møde torsdag den 13
juli 1978 på Jægerspris rådhus blev
a) Jørgen Christensen valgt til formand
b) Bibi Barslund Sørensen

- næstfmd*

Udvalget drøftede § 39 stk 2 i lov om ko;
faunernes styrelse og det indstilles til
økonomiudvalget, at der udsendes en pjec
efter budgetlægningen for regnskabsåret
1979 >

27.
Hyrevognsbevillingar nr« 14-2 og 14- 3 *
Vognmand Helmer Sørensen, Ahornvej 23 , 3^ 3° Jæger
pris, har den 21»7*1978 afleveret sine bevillinge:
idet han er ophørt med sin vognmandsforretning*

28.

(lUAM

Overas's
sender

\
socialforvaltningen, frem-

^

1JOL
\

*

Skolesekretær
ansøger
i skrivelse af 8« aug. 1977 om lønmæs
sig oprykning til skalatrin 18 pr. 1.
aug. 1977.
Begrundelse; Pgl. er optaget på Dansk
K 0mmunalkursus i skoleåret 1977/78.
ØKONOMIUDVALGET 12.9.77: Må afvente DK 1's afslut
ning, hvorefter sagen tages op påny. .
BYRÅDET 20.9.77:

Ø.udv. indst, godkendes.

SEKRETARIATET 4.7.78: Lønningskontoret har d.d. fo
respurgt, om
iu kan oprykkes til
skalatrin 18, idet hun har bestået Dansk Kommunal
kursus i maj d.å«

30.

$ lu J-

Skatteinspektør Otto Christensen ansøger om
tilladelse til deltagelse i skatteinspektør
foreningens årsmøde i Aalborg den 14* og 15*
september 1978 samt om dækning af udgifter
til rejse, ophold og fortæring.

A A .
Vedr, ledig overassistentstilling i Skattevæsenet.
Kan har vedtaget at indstille fuldmægtig ved amts
skatterådet
Pågældende er indforstået med at blive indplaceret
som overassistent på slutløn, hvilket er godkendt
af Kommunernes landsforenings lønudvalg.

^ C U A jj^

'-

Opslået halvdagsstilling ved informationen«
blandt de indkomne ansøgere vil der fremkomme en
indstilling til udvalget.

Økonomiudvalget, den 13« .juli 1978*
Det overlades til Sabroe, at tale med

1.
2.
Sabroe må antage een af disse<>
KOMKUNA LDI REKTOREN:
d. 18/ 7-78 blev de

Efter samtale med
vedtaget at ansætte

pr. l/8 1978 at

regne.
Pågældende begynder dog pr. 24/ 7-78 for indlæring
inden

fratræden«

J.flg. tlf. samtale af 18/ 7-78 med Preben Pedersen
Kommunernes landsforening kan pgl. indple.ceres
på skalatrin 12.
ekræftelse fra

tiltrædelse af stiJ

lingen foreligger.

4
33.

Forstander Preben Mortensen og hustru
Kirsten Mortensen opsiger deres stillin
ger ved piejehjemmet "De tre Ege" med
fratrædelse senest den 31. oktober 1978
og eventuel gerne tidligere.
Grunden er, at de ønsker at vende tilbage
til kirkeligt arbejde.
De takker Jægerspris byråd for en god tid
og et fortrinligt samarbejde i de forløb
ne 6 år.
SOCIALUDVALGET den 25.7.1978: Til efterH
retning. Godkendt fratrædelse pr. 31,lo.
1978.

3 3 .
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34.

Regnskab for 1977
Resultatet af den nye budget- og regnskabsreform
foreligger nu for første gang og viser i hovedtræk
følgende:
A Driftsvirksomhed
00 - Byudvikling, bolig- og

o.*............. kr.

*

1.423.255

01 - Forsyningsvirksomheder«« "
0 2 y Vejvæsen ••«•*••«••••«••

miljø

-

69.087

1.828.553
14 .525.218
9.23o.579
7 .o o 4.954

03 - Undervisning og kultur«« "
o'5 - Social- og sundhedsvæsen "
06 - Administration og planl. "
DRIFT IALT

kr.

B Anlægsvirksomhed
00 - Byudvikling, bolig- og
miljø
«kr.
u
ol - Forsyningsvirksomheder.
n
o2 - Vejvæsen .............
03 - Undervisning & kultur.. ti
11
o5 - Socialvæsen ..........
ANLÆG IALT
kr.
C Renter
Renter

07

•.kr.

D Finansforskydninger
08 - Finansforskydninger«...

__ 3i.096.942

-t

+

3.9o3.958
loo.ooo
6 9 7 .3 2 5
7 .4 8 8 .7 2 7
2.123.578
14.113.588

3.856.657

___ 3.622-262

E Afdrag og lånoptagelse
08 - Afdrag og lånoptagelse. .kr.

42.696

Ialt A+B+C+D+E
.kr.
08 - Finansiering ......... .kr.

44.945.141
+ 44.945.141
O

Totalregnskabets udgifter og
indtægter balancerer med ... .kr.

92.741.866

Der søges om godkendelse af regnskabet med
bemærkninger.

3 /. t fd t a S /c o
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35.

A

<3s

v

[L u

am

Ac(o

Jægerspris turistforening.

'M'

Foreningen ansøger ora tilskud til trykning af nyt
brochureoplag. Udgiften anslås til et sted mellem
25-3o«ooo,- kr., foreningen har selv opsparet ca.
6,ooo.~ til formålet.

36.

A 3L

Forslag fra Byrådsmedlemmer til byrådet:
Svend Erik Lutzen
a. På grund af at dagsorden for det sociale udvalg

i

^

Å cj u

fø c t

ikke på nuvaurende tidspunkt, er tilgængeligt for

'LOCc &

Fremskridtspartiet, ønsker jeg byrådets stilling

/lt u d ? & L u sU U 4

.

tagende til, at dagsorden med de Åbne sager bli
ver tilgængeligt for gennemsyn på rådhuset«
b. Ved gennemlæsning af fortegnelse over byrådets

i

medlemmer, udvalg, kommissioner og nævn m.v, for

/C
/ i

iUZwh ru„, ///h Å z

valgperioden 1978- 1981, mener jeg, at brugen af
CPR nr. ved vurderingsmænd for faste ejendomme,
ikkeer forenelig med beskyttelse af CPR nr«, ide
denne fortegnelse må betragyes som offentlig til
gængeligt.
Jeg vil derfor stille forslag om følgende:
Fortegnelsen tilbagekaldes, og der udleveres en
ny uden CPR nummer«

ivend Erik Isakson:
a. Forslag om, at der i forbindelse med børnehaven
på "Bakkegården" opsættes en solfanger til .dæk
ning af varmtvandsbehovet.

3. Forslag om, at der på kommende budgetter afsætte?
loo.ooo,-, til dækning af etablering af alterna
tive energiformer ved kommunens nuværende og korns
mende bygninger.

a.

W

~---- r---------------------

/ ^ C ( CLt i

t u C& t z
¥

.

-

Lov nr, 251 af 8« .juni 1978 om boligydelse til
pensionister«

til budgetbehandling for året 1979«
Ifølge overslag fra socialforvaltning vil der blive
tale om en ekstraudgift iflg. budgetforslag på ca.
21o,ooo,- k r . , hertil kommer tilsvar til hovedstadsudligningen udgiftf/ indtægt ?, der er ikke afsat
noget beløb, idet man håber på, at der ikke bliver
nogen udgift.
Opstilling af sagen vedlagt,
SOCIALUDVALGSMØDE d. 8, august 1978 :
Anbefales til udskrivning i 1978 «

Vedr, budget for den fælleskommunale bør
netandpleje for 1979:
Frederikssund kommune fremsender budgetud
kast for den fælleskommunale børnetandplejeordning for 1979. Efter udkastet balan
cerer det totale budget med 4,399.581 kr.,
hvoraf Jægerspris kommunes andel forven
tes at udgøre 1.359.352 kr.
Budgetudkastet er først modtaget fra Frede
riks-sund kommune den 8.8., hvorfor bud
gettet ikke har været forelagt socialud
valget.

SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.

40.
Jægerspris-ordningen 1978 «
Oversigt over -udbetalte tilskud i regnskabsåret
1978 - efter medlemslister pr„ 1.1.1978.
medl . grundb . tilsk
Hermons b ø m e k l u b
25
Ky. Billard klub
12
Femhøj I.F,
148'
Skovens I.F.
96
Dalby S.G. <5: I«
325
Skibby Trop og Flok
11
1 . Fr.sund Tr. og F 1 .
2
JIK fodboldafd.
28
JIK gymnastikafd.
272
Ky, Tennisklub
12
KFUK spejd. Fr.sund
13
Kulhuse Strandjagt.
14
JIK ungdomsafd.
166
JIK håndboldafd.
90
Cykelklubben Viking
6
KFUM spejderne Fr.sund
12
Fr.sund roklub
2
JIK boratennisafd.
36
JIK badinintonafd.
166
Kr.Sonnerup svømmekl
9
JIK skytteafd.
63
Fr.sund judoklub
14
HK Rideklub
27

l.ooo
l.ooo
3.000
4.000
6.000
l.ooo
0
l.ooo
3.000
l.ooo
l.ooo
2.000
l.ooo
0
0
0
l.ooo
2.000
0
l.ooo
0
l.ooo

1.725
9oo
ll.loo
7.200

24*375
825
150
2.1oo
2o.4oo
9oo

13 ,"
JLi)•
2.725
1.900
14.100
11.2oo

3o .375
1.825
15o
3.I00
23.400
1.9oo

975

975

1.050
12.450
6.750
450
900
150
. 2.700
12.450

2.050
14 .45 o
7 .75o
45o
900
150
3.700
14.450
675
5 o725
I.050
3 .o 25

675
4.725
1.050
2.025

mi

1460025

Til sammenligning -

1977

1320

90.500

I budgettet for 1978 er der til medlemstilskud afsat kr. 13o.ooo.FRITIDSNÆVNET 3 >8.78 : Til efterretning.

Kulturelt udvalg den 8/8-78:
Få grund af en medlemstilgang på 227 børr
og unge samt et befordringstilskud til
Dalby Idrætsforening (befordring for børr
mellem Dalby og hallerne i Jægerspris)
kan budgettet for 1978 ikke holde.
Udvalget indstiller til økonomiudvalget,
at der ydes en tillægsbevilling på kr.
7.500, ~ til den resterende del af regn
skabsåret til brug for dækning af de kr.
5.ooo,- budgettet er overskredet samt kr.
2.500, - til brug for ledere og instruktø
rer, der søger kurser.

Dag og år:
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Det Danske Lejrpladsudvalg foreslår i skr
af den 24. juli 1978, at taksterne for
3-stjernede campingpladser i sæsonen 1979
fastsættes til:Voksen person pr. døgn kt.
14,- incl.m
Barn u/12 år
7,Sekretariatet den 25/7-78:
I sæsonen 1978 var nedenstående takster
gældende jfr. byrådets beslutning af den
16. aug. 1977:
Sæsonplads ........... kr. looo,Voksen pr. døgn
11,Barn u/12 år pr. døgn. 5,5o
G-æstekort ............ 3.Taksterne for 1978 er excl. moms, idet
momsen er pligtig fra sæsonen 1979.
Kulturelt udvalg den 7/8^78:
Det indstilles til økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen, at taksterne for
campingpladsens sæson 1979 fastsættes
til:
Sæsonplads
.......... kr. 1.4oo,~
Voksen pr. d ø g n ....... 14,Barn u/12 årpr. døgn . 7,G-æstekort ............. 4,De foreslåede takster er incl. 18$ moms
samt den den normale stigning under hen
syntagen til campladsens driftsregnskab.
/
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