Vedr, lov om butikstid
I henhold til lovens § 5 træffer byrådet, efter
forhandling med de berørte organisationer, beslu
ning om, hvilke områder inden for kommunen, hvor
lovens generelle butikstidsbestemmelser ikke ska'
gælde ("grønne områder”).
Beslutning om områdeafgrænsningen træffes for et
kalenderår ad gangen.
Den sidst trufne beslutning var gældende for ka
lenderåret 1977«
ØKONOMIUDVALGET 8 .3.78? Man forespørger handels
stand sforeningen.
2.6.1978« KrT *-Isstandsforeningen meddeler, at
man ønskoi uen nugældende områdeafgrænsning gældondf også for 1978.

5.

KOL

Byplanvedtægt nr. 9 .
Tegnestuen VANDKUNSTEN fremsender referat af
afholdt møde d. 1 .12.77 med Teknisk udvalg vedr.
påtænkt bebyggelse på det SDS tilhørende areal
samt den deraf udledte lokalplan.

3 .1 .1 9 7 8 :

Vedr spørgsmålet omkring refusion af
kloalctilslutningsafgift må stillingtage
hertil afvente et egentligt kloakprojel
Til brug herfor må VANDKUNSTEN fremsenc
nødvendige tegninger til FA DJ&CO.
4 .1 .1 9 7 8 :

sagen besvaret/kopi til Fa DJ&CO
Som aftalt på mødet den 22.5*78 vil Fa. Johs,
Jørgensen fremsende kloakprojekt med tilhørende
overslag med henblik på en fordeling af kloakud
gifterne i relation til betalingsvedtægt.
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at de
i nærværende sag opkræves følgende kloakbidrag p
parcel:
kr.
I
"I 3,-98/m 2
3)Vejafvanding
" 7,98/m2
Normalbidragene er ellers:
1) 17.6l6,7o kr.
2)
.. 8,37 kr./m2
3)
16,76 kr./rn2
De her reducerede bidrag er begrundet med, at
udstykningsherren herefter selv må bekoste ud
førelsen af detailkloak fra eksist. brønde i
Fyrrehegnet og frem til de enkelte ejendomme og
pladser.Kloakbidraget iøvrigt indstilles opkræ
vet sammen med ekspedition af udstykningssag.

6j_
Lokalplan nr, 15.
Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender projekt
vedr. 2 . etape af Duemosevej.
Teknisk udvalg indstiller til ØK-udvalget, at
projektet igangsættes, når der foreligger endelig
vedtaget lokalplan.
Vejkloakarbejdet indstilles udbudt sammen med vej
arbejdet iøvrigt.
Kloakbidrag kr. 55*632.- opkræves i forbindelse
medjekspedition af udstykningssag for boligområdet.

7j_
Vejmateriel.
Horns Herreds Maskinservice fremsender tilbud på
en to-hjulet vogn kr. 26oo.- ekscl. moms + kr.
4oo.- for montering og lys.
Jfr. iøvrigt vejsyn 11. maj 1978*
TEKNISK UDVALG INDSTILLER TILBUDET TIL GODKENDELSE

8.

Sparebassin - Møllegården.
Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender tilbud fra
smedem. JErik Johansen vedr. opsætning af hegn om
kring sparebassin på kr. 25.175*“ excl. moms.
TEKNISK UDVALG indstiller tilbudet til godkendelse

9^_
Centerareal.

^ /lu c t u

Jægerspris vandværk har anmodet om en forhandling
med udvalget omkring den kommende vandforsyning
til ovennævnte område.
Sv. Aage Petersen er tilsagt til kl. lé.oo.

/lt ( c u < /d c é u

LOU- '< & 4 / l .

3*3*1978: modtaget a'contobegæring/besVoS.do

2o .3.1978: i/S Jægerspris vandværk fremsender
ovenfor nævnte oplag, hvoraf det fremgå
at vandværket ansøger cm et kommunalt
tilskud på kr* 93*000 + moms.
1*4.1978: TEKNISK UDl/ALG' fremsender sagen til ØKO
NOMIUDVALGET, idet udvalget ikke kan an
befale det her ansøgte tilskud.

ØKONOMIUDVALGET 10.4.78: ManVdrepr. for bestyrel
sen til en forhandling om sagen.
23.5«1978 Fornyet henvendelse fra Jægerspris
vandværk vedr. evt. kommunalt tilskud
som nu er opgjort til kr. 118 *944>00
incl. moms

/o

boende Femhøj stationsvej

/(■ / i *3

1 *9 *1 9 7 7 : Man afventer et nærmere oplæg *
fra vandværket m*h*t. en forde
ling af udgifterne*

/10.
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Dag og år:

Mandag, 12. juni 1978
11.

//

Frederiksborg aratsråd meddeler i skrivel
se af den 31. maj 1978, at amtsrådet ikke
har nogen bemærkninger til 3. reviderede
udgave af udbygningesplanen for folkesko V x i
len, ungdomsskolevirksomheden og anden of
skoleundervisning.

Kulturelt udvalg den 5 /6 - 7 8 :
Taget til efterretning.

12 .

Vedr. klubhus til Femhøj stadion.
Sekretariatet den 2 4 .. april 1 9 7 8 :
Tømrermester FinriTorp Larsen er d.d. an
modet om at montere en sokkelplade på
pavillonbygningen i Frederikssund.
Sekretariatet den 3 1 . maj 1 9 7 8 :
Femhøj Idrætsforening rykker for .sagens
videre fremme.
Det viser sig, at Hovedstadsrådets god
kendelse er tilgået Jægerspris kommune
den 1 4 . april 1978,
Femhøj Idrætsforening underrettet d.d.
ved kopi.
.
Idrætsforeningen fremsender forslag til
fordeling af de frivillige arbejdsopga
ver samt en tidsplan for bygningens gen
rejsning ved Femhøj Stadion. Forslaget
tager bl.a. sigte på frigivelse af bevil
linger til visse arbejder,
Kulturelt udvalg den 5/ 6 - 7 8 :
Det indstilles til økonomiudvalget, at
de af byrådet bevilgede kr. 125.ooo,- fr:
gives til brug for klubhusets etablering
Byggesagen er under tilsyn af Jægerspris
kommunes bygningsmyndighed således, at
der kun kan anvises beløb til udbetaling
når arbejdet eller leverancen er bekræf
tet af den tilsynsførende.
Byggetilladelse foreligger endnu ikke,
men idrætsforeningen vil bl.a. i gang
med rydning af grunden og lign.
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Den rentrykte udbygningsplan (amtsplan)
vil snarest blive fremsendt.

Blad nr.

13.

A /<3. Cbl Cxfctédo

Efter anmodning fremsender VVS-installatø
Jørgen Kolby den 1 8 . maj 1978 tilbud på
etablering af aut. brusere m.v. i baderun
på KK-skole og klubområdet baderum til en
samlet pris af kr. 27.74o,- excl. moms.
Arbejdet omfatter:
Udskiftning af eksisterende rørinstallt«
ved rum 11, 12 og 14 samt montering af
lo stk aut. brusere komplet med bruser
rør. 3 stk termostatiske blandecentraler,
ventiler, rør og fittings samt arbejdsløn
Kulturelt udvalg den 5 /6 - 7 8 : •
Tilbuddet godkendes og det indstilles til
økonomiudvalget, at arbejdet gennemføres
i sommeren 1978 samt at anlægsudgiften af
holdes over konto:for idrætsanlæg (anlæg
og vedligeholdelse).

14.

VVS-installatør Jørgen Kolby fremsender
tilbud på varme- og varmtvandsanlæg i
klubhuset på Sportsvej.
Samlet pris kr. 2 8 .4 5 o,- excl. moms.
Med minutbrusere i stedet for alm. bl.
batterier vil prisen være kr. 35.o5o,excl. moms.
Kulturelt udvalg den 16/5-78:
Udvalget har enstemmigt besluttet at gen
nemføre den tilbudte installation og anmo
der således om økonomiudvalgets godkendel
se af, at udgiften afholdes over konto f.
tekniske installationer til idrætsanlæg
mv. der i regnskabsåret 1978 udgør kr.
6I.600,-.
Det skal bemærkes, at bygniingen er el-op
varmet (ca. kr. lo.000,- pr. år) samt at
baderum til spillere i begge afdelinger
er forsynet med gasvandvarmer. Der er i
bedste fald kun varmt vand til en enkelt
bruser og der skal pr. gang 25-3o spiller
i bad.

/ ^/,
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15.

i

Vedr. bevilling til erhvervelse af servi
ce til Jægerspris kommunes halområder m.v
I fortsættelse af udvalgsmødet den 2o.
febr. 1978 (gamle udvalg) fremsættes her
ved endeligt forslag til serviceindkøb
til nævnte områder:
5oo overkopper
kr. ,4 .1 2 5 ,5oo underkopper
2 .35 o,5oo kagetallerkener
3 .8 7 5 ,
5oo frokosttallerkener
5 .1 7 5 ,5oo middagstallerkener
5 .8 7 5 ,
5oo suppetallerkener
5 .8 7 5 ,5oo bordknive
3 .ooo,5oo bordgafler
'2 .07 5 ,
5oo bordskeer
2 .07 5 ,5oo kaffeskeer
1 .1 2 5 ,1 . 5oo,5oo kagegafler
6 55, 2o
5o4 ølglas
1 . o58, 4o
5o4 vinglas
882,5o4 snapsglas
Clichéomkostninger
25o,Stempling af bestik
1 . 25o, Stempel
35o,Stempelopstilling
2 8 ,15o rustfri askebægre
1 .2 1 5 ,loo rustfri sæt fløde/sukk. 1 .2 2 5 ,loo rustfri sæt salt/peber 1 .0 7 5 ,
Ialt ................... kr. 45.038,60
excl. moms.

-

-

Det bindstilles, at der søges en tillægs
bevilling på kr. 55.ooo,- til indkøb af
det fornødne service til kommunens kanti
ner og halområder.
Det skal oplyses, at servicet primært skal
udstationeres, hvor der er brug for det:
Kignæshallen, Møllegårdhallen, Jægerspris
hallen m.v. samt at den del skal opbevares
i et fælles depot, hvorfra der skal suppl.
ved større arrangementer f.eks. pensionist
afslutning i Kignæshallen og større arr.Kulturelt udvalg d. 16 / 5- 7 8 :
økonomiudvalget og byrådet ansøges om en
tillægsbevilling på kr. 55.ooo,- til ind
køb af ovennævnte service.
Korbruget vil ske efter en behovsforde
ling til de enkelte områder samt et cen
tralt depot. Hvert område skal optage ser
vicet på inventarfortegnelsen og på de 2
årlige bygningssyn skal der ske optælling
sammen med den ansvarlige leder.

16.

/{ o . /le e d e s

Vedr. regnskab for 1977 og budget for
1978 for lokalhistorisk Arkiv.

t f / c /c t .
fe

Bestyrelsen har ansøgt om kr. 2 o.ooo,h iU / u / U '/ &
for regnskabsåret 1978, men er ikke kom
met i betragtning i budgettet.
a / C å + c t/w # / y ^
Repræsentanter for "Arkivet" er indkaldt
f a sédJic
kl. 15.00 for en drøftelse.

x -
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Kulturelt udvalg den 16/1-78:
Elo Harfot meddelte afbud for samtlige
og foreslog, at de blev indkaldt til mø
det den 6.. februar 1978.
Sekretariatet den 1/2-78:
Elo Harfot anmoder om, at repr. for Lo
kalhistorisk Arkiv indkaldes mandag den
6. febr. kl. 15.00.
Sekretariatet den 2 / 2 - 7 8 :
lokalhistotisk Arkiv fremsender regn
skab for 1977, der bl.a. viser, at kr.
5.000,- af de bevilgede kr. lo.ooo,- er
udbetalt i løn.
Sekretariatet den 2/2-78:
Efter formandens beslutning er repr. fo:
Lokalhistorisk Arkiv indkaldt til kl. 1 :
KULTURELT UDVALG 6 .2 .78: Udvalget stiller "arki
vet" i udsigt at ville søge en tillægsbevilling
på ki’. 2o.ooo.- i marts/april mødet 1978* Hvis
der gives afslag vil udvalget bevilge kr„ lo.ooo
fra konto for kulturelle arrangementer.
Endvidere vil udvalget søge at få etableret selv
stændigt budget fra 1979 for "Lokalhistorisk
arkiv" <,

Kulturelt udvalg d. 16 / 5- 7 8 :
Lærer Elo Harfot, skovfoged Th. Jensen <
Anne-Mette Jensen indkaldt til forhand
ling med udvalget kl. 1 5 .0 0 . Bestyrelse]
redegjorde for Arkivets kapitalbehov fo:
bl.a. at kunne sikre en permanet åbning;
tid og rundvisning af kyndige.
Udvalget besluttede at ansøge økonomiud
valget om en tillægsbevilling i 1978 på
kr. 2 o.ooo,- samt at søge Arkivet optag
på budgettet fra regnskabsåret 1979.

~

Dag og år:

Blad nr.

Mandag, 12. juni 1978
17.

<A
Sogneskolen v/skoleinspektør Finn Hansen
ansøger i skrivelse af den 29. marts 1976
om en bevilling på kr. 1.8oo,- til brug
for levende musik ved skolefesten den 14«
april 1978*
Øvrige udgifter dækkes ind ved entreind
tægt m.v.
Kulturelt udvalg den 17 /4 - 7 8 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der ydes tilskud til lever_
de musik .til Sogneskolens skolefest den
1 4 . april 1978.
Man har tidligere rekvireret regnskab
for festen, før der blev taget stilling
til tilskuddets størrelse.
ØKONOMIUDVALGET 8 ,3 .78? Man anmoder om regnskab
for festen.

Sekretariatet den 11 / 5- 7 8 : Sogneskolen ai
modet om at fremsende regnskab for festei
Sekretariatet d. 22 / 5- 7 8 :
Finn Hansen fremsender regnskab (-r bilag'
for skolefesten den 14. april, hvorefter
der ansøges om dækning af et underskud pé
kr. 1 .2 3 8 ,6 5 .

Horns Herreds Teaterforening v/ Verner
Brøndum fremsender budgetoverslag for
sæsonen 1978/79, der er fremsendt til
Frederiksborg amtsråd, og teaterforenin
gen ansøger i lighed med foregående sæ
son
Jægerspris byråd ora en garantisum
på kr. 5.ooo,- til imødegåelse af evt.
underskud.
Kulturelt udvalg den 1 6 / 5 - 7 8 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at Jægerspris kommune giver
tilsagn om at ville dække et evt. under
skud for sæsonen 1978/79 med indtil kr.
5.ooo,- .
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U

Lærer
Sogneskolen, ansøger
i skrivelse af den 24♦ april 1978 om af
sked fra Jægerspris kommunale skolevæsen
med udgangen af juli måned 1978*
Pgl. har fået ansættelse på Åbjergskolen
i Frederikssund kommune#
Finn Hansen fremsender ansøgningen.
Skolenævnet den 10/5 78
Taget til efterretning
Skolekommissionen d, 17 / 5 - 7 8 : Anbefales,
Kulturelt udvalg den 5/6-78: Anbefales.

20.

Vedr, lærer på prøve
Kyndby-Krogstrup skole.
Skoleinspektør Jørgen Larsen indstiller
i skrivelse af den 1 5 . anril 1 9 7 8 , at
lærer på prøve
fastansæt
tes pr. 1. august 1978.
Skolenævnet den 8. maj 1 9 7 8 :
Under henvisning til skoleinspektørens
indstilling anbefaler skolenævnet lærer
til ansættelse i fast em
bede pr. den 1. aug. 1978.
Sekretariatet den 1 1 . maj 1 9 7 8 :
IJelbredsnævnets erklæring vedlagt.
Skolekommissionen den 17/5-78:
Fastansættelse anbefales.
Kulturelt udvalg den 5 /6 - 7 8 :
Let indstilles med anbefaling til økono
miudvalg og byråd, at
fastansættes pr. 1. aug. 1978.

21.

Vedr. timelærer
Kyndby-Krogstrup skole.
Skoleinspektør Jørgen. Larsen indstiller
i skrivelse af den 15. april 1978, at
timelærer Inger Schlytter fastansættes
pr. 1. august 1978.
Skolenævnet den 8. maj 1 9 7 8 :
Under henvisning til skoleinspektørens
indstilling anbefaler skolenævnet lærer
Inger Schlytter til ansættelse i fast
embede pr. den 1. aug. 1978.
Skolekommissionen den 17 / 5- 7 8 :
fastansættelse anbefales.
Sekretariatet d. 19 / 5- 7 8 :
Helbredsnævnets erklæring vedlagt
Kulturelt udvalg den 5 /6 - 7 8 :
Let indstilles med anbefaling til
miudvalg og byråd, at
f a atansættes nr. deri 1. ane1, i

22 .

Lærer
ger i skrivelse af den 2 6 . april 1978 om
afsked fra Jægerspris kommunale skolevæ
sen med udgangen af juli måned 1978 og
på grund af ansættelse ved Frederikssund
kommunale skolevæsen pr. 1. aug. 1978.
Finn Hansen fremsender ansøgningen.
Skolenævnet den 10/5 78
Taget til efterretning.
Skolekommissionen d. 17 / 5- 7 8 : Anbefales.
Kulturelt udvalg den 5 /6 - 7 8 : Anbefales.

7

f i.u

Lærer
Sogneskolen,
ansøger i skrivelse af den 28/4 1978 om
afsked fra Jægerspris kommunale skolevæ
sen med udgangen af juli md. 1978.
Pgl. har fået stilling i Jylland.
Finn Hansen fremsender ansøgningen.
Skolenævnet den 10/5 78
Taget til efterretning
Skolekommissionen den 17 / 5- 7 8 : Anbefales.
Kulturelt udvalg den 5 / 6- 7 8 : Anbefales.

tn /cdtsO

24.

å k Vf.

Overlære]
, der er ansat ved
Kyndby-Krogstrup skole fra den 1 . aug.
1978, ansøger om bistand m.h.t. anvisning
af bolig.
Der kan for tiden anvises 2 boliger:
1)

2)

25.

Skoleinspektør Pinn Hansen ansøger i ski
af d. 11. maj 1978 om bevilling på kr.
8 oo,- til brug for dækning af udgifter
til befordring og entreer m.v. ved besøg
den 2 1 .-2 3 . maj 1978 af en norsk 9 . kl.
fra venskabsbyen LUNNER.
Sekretariatet den 1 / 6 - 7 8 :
P.H, må tage for givet, at pengene bli
ver bevilget, idet han i skrivelse med
bilag af den 1. juni anmoder om at få
beløbet tilsendt Sogneskolen.
Kulturelt udvalg den 5 / 6 - 7 8 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der bevilges Sogneskolen
kr. 7 8 4 ,5 o jfr. de nu vedlagte bilag.

Oag og år:

Mandag, 12. juni 1978
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Finn Hansen fremsender ny normeringsbe
regning for stillinger i folkeskolen pr.
skoleåret 1978/79«
Beregningen er suppl. med oplysninger
ang, lærersituationen f.s.v. angår ube
satte stillinger, red. timer og overti
mer m.v.
Finn Hansen orienterer.
Skolekommissionen d. 1 7 / 5 - 7 8 :
Finn Hansens redegørelse taget til efter
retning.
Sekretariatet den 25 / 5 - 7 8 :
Finn Hansen meddeler telefonisk, at han
har udfyldt et sæt nye skemaer fra under
visningsministeriet m.h.t. normeringsbe
regning for antallet af lærerstillinger
i skoleåret 1978/79.
Tilsendes rådhuset d 0d#
Sekretariatet den 29 / 5 - 7 8 :
Modtaget ny revideret normeringsberegnin^
fra ledende skoleinspektør Finn Hansen
med følgende antal tjenestemandsstillin
ger:
Børnehaveklasselder ........... 2 still.
Bærer/Overlærer .............. .7 2
Ledere ......................... 11
Ialt ......................... 85 still.
samt timelærerstill..........
5
Det skal bemærkes, at beregningen afvigei
fra tidl, beregning vedr.:
1)
2)
3)
4)
5)

Blad nr.

Der figurerer nu 112 faste
Lærer/overlærer steget fra
Ledere m.v.
Tjmd.still.
Timelærere nedsat fra

overtimer
68 - 72
lo - 11
8o - 85
8 -5

Stigningen i antallet af tjrad.still, er
bl.a. affødt af en halvering af vakance
vikartimer fra 6o til 3o samt 3 timelærei
still, oprykket som tjmd.still. Hertil
kommer en mindre stigning i timetalsfor
brug.

Blad nr.

Dag og år:

Mandag, 12. juni 1978

29.

Vedr. konsulentstilling for skolebiblioteksoraråderne.
sat.
29.

L%

Sekretariatet den 16/3-78:
Under henvisning til kulturelt udvalgs
beslutning af den 5. dec. 1977 ang. for
nyet ansøgning om godk. af stilling som
konsulent for skolebiblioteksområdet i
Jægerspris kommune er Møllegårdskolen i
dag anmodet om at foranledige ansøgning
fremsendt.
Det var Møllegårdskolens lærere, der i
fælleslærerrådet havde rejst spørgsmå
let, som fmd. fremførte i skolekommissio
nens møde den 15. marts 1978.
Skolekommissionen den 19 /4 - 7 8 :
Det indstilles med anbefaling, at stil
lingen som konsulent for skolebiblioteks
området oprettes med virkning fra skole
året 1978 /7 9 .
Kulturelt udvalg den 1 / 5- 7 8 :
Forslaget anbefales. Der må inden videre
fremsendelse udarbejdes beregning for
den øgede lønudgift i tilknytning til
stillingens oprettelse. Bogholderiet an
modes om en beregning.
Sekretariatet den 9 . maj 1 9 7 8 :
Lønningsbogholderiet meddeler, at den
øgede lønudgift

( lu
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30.

Dalby Idrætsforening v/ Kent Ustrup, an
søger i skrivelse af den 22. april 1978
om kommunalt tilskud til ungdomsrejse til
Lunner i Norge i sommeren 1978 og for
mentlig den 3o/7 - 5/8.
Da Lunner besøgte Dalby d. 7 .-9 . ds. blev
det aftalt, at Dalby skal forsøge at sen
de 4 ungdomshold (1 3 -1 7 år) til Lunner.
Indkvartering og forplejning bliver kla
ret i samarbejde med Lunner Idrottslag,
hvorimod det være af stor betydning for
rejsens gennemførelse, at kommunen evt.
yder et tilskud til rejseudgifterne.
Bestyrelsen er i øjeblikket ved at indhen
te oplysninger om rejsemuligheder og pri
ser samt det endelige antal for deltagere
Kulturelt udvalg den 1/5-78:
Udvalget er positivt for at yde tilskud
til rejseudgifterne, men man ønsker at
kende de samlede rejseudgifter, før der
tages stilling til beløbets størrelse.
kretariatet d. 16/5-78:
alby I.F. fremsender skr. af den 15/5,
avori det oplyses, at udgiften pr. delta
ger til rejse og forplejning vil være kr.
ca. 5 5 o,Kulturelt udvalg; d. 16/5-78:
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der bevilges kr. 125,- pr.
deltager fra konto for venskabsbyarbejde.

31.
Den kommunale Højskole fremsender indbydelse
til kursus for "Nyvalgte medlemmer af kommunens
socialudvalg" på følgende tidspunkter:
søndag den 2o.8. til onsdag den 23.8.i978
eller
søndag den 2o.lo. til onsdag den 25.lo01978.
Tilmelding senest den 2o.6.1978.
SOCIALUDWdjGET den 23.5.1978: 2 medianær,
Gunnar Christensen og Karl Korvel1, søger om
deltagelse.

34.

3 Y
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Skrivelser fra Kommunernes Landsfoening.:
A, Vedr* oprettelse af ekstraordinære kontorelev
pladser i kommunerne.

B. Vedr. ansættelse af vikarer under midlertidig
ledighed i en stilling ved stillingsindehave
rens fravær som følge af sygdom, barselsorlov,
længerevarende kurser o. lign.

C. ^edr. prøveansættelse af tjenestemændo

35.

f

Cf •

Afslutning med ligningskommissionen i anled
ning af funktionsperiodens udløb0

36.
Vedr. Niels Bork Sørensen, teknisk forvaltning.
Kommunernes Landsforening fremsender skrivelse af
1.6.1978 “ed forslag til lønindplacering.
Landsforeningen foreslår lønramme K lo/ll (15/20)
med indplacering på skalatrin 2o (slutløn) samt
et rådighedstillæg på kr.
Irligt ++.

37.
E.jendomsbeskatningskursus
Danmarks forvaltningshøjskole,
søger om optagelse på nævnte
kursus.
Formål: der gives kendskab til bl.a. vurderings=
regler,adm. af vurderingssystemet samt alm.
kendskab til ejd.beskatningen.
Begyndelsestidspunkt: ca. sept, 1978
varighed: ca. 60 timer
Kursus afsluttes med eksamen.
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Mandag, 12. juni 1970
38,
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Vedr, besættelse af en ny stilling i bogholderiet
Efter snart 2 års vikaransættelse al
søges herved om fastansættelse af
pågældende.
De store kontrol- og indberetningsfunktioner
vedr. regnskabssystemet samt evt. forestående
indførelse af deltidsordning er altsammen med=
virkende til at der fortsat kræves en medhjælp i
bogholderiet.
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39.
Sagsbehandler

socialforvaltningen,

søger an optagelse på Damarks Forvaltningshøj
skole, kursusområde 2 SF . Kurset påbegyndes ul
timo august 1978 og afvikles over 2 år anfatten
de ca. 4oo timers undervisning'pr. år. Kurset
afvikles på 2 af uges 5 arbejdsdage.

Socialinsp. indstiller efter forhandling med
bistandsgruppen, at optagelsen gøres betinget af,
at der gives bistandsgruppen kompensation i form
af vikarbistand i det omfang
er fra
varende.
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40.
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Byrådsmedlem Svend Erik Lutzen fremsender skri
velse af 5*6,1978 hvori han anmoder om at følgen
de må blive optaget på byrådets næste dagsorden:
Der ønskes byrådets samtykke til, at byrådsmedlem
mer kan få tilsendt dagsorden fra udvalg, man ikk
selv er med i (f.eks. Kulturelt-, Teknisk- og Øko
nomiudvalg) •

41.
Dalby S.G. & I fremsender foreløbigt program
vedr. "fodboldkamperl' den 25.6 . d.å.

Poul Madsen,
fg. borgmester.
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ABSOLUT TAVHBDSPLIGT.
Via.tr, nr, 1 A.m.fl. Svanliolm hovedgård.
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Højesteretssagfører Hans Søby fremsender skr. af
9. juni 1978 ( modtaget d. 12/6 1978) vedr. gods
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ejer Niels Bay-Schmidt salg af ovennævnte ejendom,
idet man i h.t. lov om tilbudspligt anmoder byrådel
om at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at køl
den del af ejendommen der er beliggende i Byzone
matr. nr. lo g og lo k af Krogstrup by og sogn.

Vedr. salget af Svanholm gods:

i .Skal
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kommunen antage en sagfører til at føre sagen
'J d d t

og i bekræftende fald hvem,
^

Kan kommunen udlevere sagens dokumenter til advokaLund, der er sagfører for de lejere der er blevet
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opsagt fra godsets udlejningsejendomme, dokumenter
ne menes fra sagførerens side, at kunne have betyd
ning for lejernes sggsfremstilling.
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^rengøringspersonalet på Møllegåddskolen
I anledning af skoleårets afslutning ansøger man,
i lighed med tidligere år, om et tilskud til en
beskeden frokost, deltagerantallet bliver ca 9
personer.
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