SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 18. sep
tember 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Anni Skov
Preben Lansø
Bendt Bach. Sørensen
Annie Hansen
Anders Clausager
Knud 0. Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Holger Andersen
Jens Brogaard Jensen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Marianne Larsen

Bemærkninger:
Der er formandsmøde kl. 1830
Der er kun en enkelt sag til behandling på byrå
dets lukkede møde.
Mødet afholdes derfor efter det åbne møde.

Tidspunkt for mødets afslutning: kL

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
i.
Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 28/8 96
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 27/8 96
Økonomiudvalget - den 10/9 96

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
2.
Indstilling om budgetforslag 1997 og budgetover
slag 1998-2000
J.nr. ØKF 00.01001
A)
Administrationen og fagudvalgene har udarbej
det forslag til budget for 1997 og overslagsårene.
Forslaget har været forelagt for økonomiudvalget
med henblik på indstilling til byrådets 1. be
handling.
Budgetforslaget for 1997 viser brutto udgifter på
kr. 262.906.000 og brutto indtægter på kr.
256.024.000.
Forslaget har således et finansieringsunderskud
på kr. 6.882.000, som dækkes af kassebehandlin
gen.
Hovedtallene (beløb i 1.000 kr) er opgjort således:
Udgifter Indtægter
DRIFTSVIRKSOMHED
15.433
Byudvikling mv.
17.0431.034
0
Forsyningsvirksomhed
Vejvæsen
115.058
3.079Undervisning og kultur
41.446
Social- og sundhedsvæsen
125.597
46.361Administration
26.894
2.850Drift i alt
ANLÆGSVIRKSOMHED
I alt

215.462

69.344-

28.850

2.520-

3.017

1.337-

134

0

1.895

0

RENTER
I alt
FINANSFORSKYDNINGER
Øvrige finansforskydninger
AFDRAG PA LAN
I alt -

fortsættes

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
2. Fortsat
FINANSIERING
Optagne lån
Generelle tilskud
Udligning af moms
Skatter

0
3.471
8.377
1.700

18.83031.1390
132.854-

Finansiering i alt

13.548

182.823-

Finansieringsunderskud
-6.882
(som dækkes af kassebeholdningen)
Forslagets indtægter er baseret på en indkomst
skatteprocent på 19,8 af et forventet selvbudget
teret udskrivningsgrundlag på 580 mili. kr.
Grundskylden er forudsat at udgøre 14 o/oo af en
forventet afgiftspligtig grundværdi på 557,6 mili.
kr.
Dækningsafgift af erhvervsejendomme er forud
sat at udgøre 3 o/oo beregnet af en forskelsværdi
på 105,2 miil. kr.
Administrationen og fagudvalgene har fremsendt
budgetoplæg (afsnit 5 i budgetmappen).
B) TAKSTBLAD
Forslag til takstblad (afsnit 5, side 57 i budget
mappen).
C) DRIFTSAKTIVITETSÆNDRINGER
Forslag til driftsaktivitetsændringer (afsnit 8).
D) INVESTERINGSPLAN
Forslag til investeringsplan 1997-2000 (afsnit 7 i
budgetmappen).
E) KIRKEBUDGET 1997
Indstilling til kirkebudget 1997.
På økonom iudvalgets møde den 10. september
1996 blev uddelt forslag af 9/9-96 til tekniske
ændringer vedr. skatter. De nye tal indarbejdes i
budgettet til byrådets 1. behandling.
fortsættes.......
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2. Fortsat
Udvalget indstiller, at der vælges selvbudgette
ring af udskrivningsgrundlaget.
Dette indarbejdes i forslaget til byrådets 1. bahandling.
ad B: Takstblad anbefales
ad C: Samtlige driftsaktivitetsændringsforslag
indgår i de videre politiske budgetdrøftelser,
ad D: Investeringsplan anbefales
ad E: Kirkeskatteprocenten anbefales uændret til
1%.
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SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
3.
Forslag til Kommuner)lantillæg 15 for centerom
råde 6C (Krosvinget/Centeret)
J.nr. TF 01.02.15P16/15/RS
Forslag til Kommuneplantillæg 15 har været of
fentliggjort i perioden 25. juni til 13. august 1996.
Sideløbende med dette planforslag har Forslag til
Lokalplan 74 været offentliggjort.
Der er kollektivt indgået ca. 570 indsigelser,
hvoraf de ca. 470 er bosiddende i Skibby kommu
ne.
Individuelt er der indgået 5 indsigelser og 4
kommentarer fra myndigheder/foreninger.
Blandt indsigerne er bygherrens arkitekt, som
ønsker at trække det nuværende lokalplanforslag
tilbage og i stedet udarbejde et nyt i samarbejde
med kommunen.
Der har desuden været afholdt borgermøde den 8.
august 1996.
Amtet har ikke haft indvendinger mod planen.
Miljøministeriet har telefonisk meddelt, at man
har overset forslaget og forbeholder sig ret til at
nedlægge veto helt frem til den endelige vedta
gelse i byrådet, jvf. Planloven § 3.4..
Indsigelser og møderesumé er i sagen.
Uanset de kommende ændringer i lokalplanfor
slaget vil det være rimeligt at udvide området C6,
således at de samme bestemmelser gælder for
hele den vestlige side af Hovedgaden fra Valmue
vej til Saltsøvej.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at Kommuneplantillæg 15
for Krosvinget/Centeret vedtages endeligt i den
foreliggende form.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
Arkitektfirmaet, der arbejder på Hovedgadens
overordnede struktur, anmodes om en skriftlig
udtalelse til indholdet af kommuneplantillægget.
(Udtalelsen skal foreligge senest til byrådsmødet)

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

4.
Forslag nr 2 til Kommuneplantillæg 14 for pla
cering af vindmøller i Skibby Kommune
J.nr. 01.02.15P16/14/RS
Forslag nr. 2 til Kommuneplantillæg 14 har væ
ret i offentligt høring i 8 uger.
Der er kollektivt indgået 15 indsigelser.
Herudover er der indgået 4 individuelle indsigel
ser og 2 kommentarer fra offentlige myndigheder.
Indsigelserne går på: landskabelige hensyn, sol
glimt, støjgener, værdiforringelse af ejendom,
manglende vindgodhed.
Der er ikke indgået indsigelser mod retningslini
erne for husstandsmøller.
Indsigelser er i sagen.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at Kommuneplantillæg 14,
forslag nr. 2, vedtages endeligt i den foreliggende
form.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.

Dag og år

18. september 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

5.
Forslag til Kommuneplantillæg 16 for indretning
af produktionsskole i den tidligere maskinfabrik.
Skuldelewei 24
J.nr. TF 01.02.15P16/16/RS
I overensstemmelse med byrådets beslutning af
21. august 1996 om “Produktionsskolen Over
Broen” er der udarbejdet et forslag til Kommu
neplantillæg 16 og et forslag til Lokalplan 75 for
ejendommen Skuldelevvej 24.
,
En produktionsskole er en del af den øjeblikkelige
beskæftigelsespolitik. Ved en gunstig udvikling i
beskæftigelsen bliver den måske overflødig om
nogle år. Derfor er der i forslaget taget højde for,
at området kan ændres til boligområde, hvis be
boelsen kan indrettes i de eksisterende bygnin
ger, eller hvis nybyggeri sker som parcelhuse som
i resten af kvarteret.
,
Hvis området i stedet ønskes udnyttet til tæt/lavt
byggeri, er det både praktisk administrativt og
rimeligt over for offentligheden, at der udarbejdes
planer, der passer til det konkrete projekt.
Den nuværende udnyttelse af grunden svarer til
en bebyggelsesprocent på ca. 35. Ved i planerne
at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent på
40 som i de øvrige områder, der er udlagt til of
fentlige formål, er der skabt luft bygningsmæssi
ge forandringer.
Forslaget er vedlagt.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at forslag til Kommune
plantillæg 16 for Maskinfabrikken vedtages i den
foreliggende form, og at offentlighedsproceduren
indledes.
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.

Formandens
initialer

Dag og år

18. september 1996

SKIBBY KOMMUNE
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6.
Forslag til Lokalplan 75 for Maskinfabrikken
J.nr. 01.02.05P16/75/RS
I overensstemmelse med byrådets beslutning af
21. august 1996 om “Produktionsskolen Over
Broen” er der udarbejdet et forslag til Kommu
neplantillæg 16 og et forslag til Lokalplan 75 for
ejendommen Skuldelevvej 24.
Lokalplanforslaget indeholder både retningslinier
for indretning af undervisningsinstitution i eksi
sterende bygninger og for boliger, hvis det skulle
blive aktuelt.
Der er mulighed for etageboliger (2 etager) i eksi
sterende bygninger og for udstykning til parcel
huse.
Som noget nyt, er der ikke fastlagt detaljerede
bestemmelser for bygningernes udseende - blot at
ydervægge og tagflader skal fremstå i god hånd
værksmæssig stand og vedligeholdes som sådan.
Forslaget er vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at forslag til Lokalplan 75,
Maskinfabrikken vedtages i den foreliggende
form, og at offentlighedsproceduren iværksættes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
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7.
Færdiggørelse af Dådvrvei. Anlægsbevilling
J.nr. 05.01/KMP
Der blev den 19. august 1996 afholdt offentlig li
citation på færdiggørelse af Dådyrvej omfattende
både boligveje og stamvej til udførelse i hen
holdsvis 1996 og 1997.
Ved licitationen indkom 8 tilbud, som anført i
Rambøll's indstillingsskrivelse af 21. august
1996.
Rambøll anbefaler, at arbejdet overdrages til la
vestbydende, hvis samlede tilbud lyder på kr.
l. 032.500,00. Tilbudet er excl. asfaltslidlag, af
stribning og beplantning m.v.
Byrådet har den 19. juni 1996 givet anlægsbevil
ling på kr. 820.000,- til udførelse af boligvejene,
etape 1.
Til færdiggørelse af entreprisen med stamvejen
m. v. søges en anlægsbevilling på kr. 1.000.000,- i
budget 1997 på konto 222.08.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at der frigives en anlægs
bevilling på kr. 800.000,- på konto 222.08 i regn
skabsår 1997.
Endvidere anbefales, at etape 2 overdrages til la
vestbydende.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.

'

Dag og år

: ^ ; : :;

18. september 1996

SKIBBY KOMMUNE

BYRÅDSMØDE
8.

Forslag til “regulativ for vintervedligeholdelse og
renholdelse afveje"
J.nr. 05.07.02P24/KMP
Efter udvalgets beslutning er der foretaget revisi
on af “Regulativ for vintervedligeholdelse og ren
holdelse afveje”.
De væsentligste ændringer i forhold til det nuvæ
rende regulativ fremgår af:
Punkt 5.
Der åbnes mulighed for en begrænset snerydning
på de offentlige boligveje, når materiel er til rå
dighed.
Punkt 22.
Bestemmelsen om vejbestyrelsens snerydning af
private veje udgår.
Bestemmelsen om vejbestyrelsens snerydning og
glatførebekæmpelse af private veje mod betaling
udgår.
Bilag 5.
Fortegnelse over private veje, hvor vejbestyrelsen
varetager snerydning m.v. udgår.
Regulativforslaget skal sideløbende godkendes af
Politiet.
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse
afveje, samt udkast til annonce vedlægges.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at regulativforslaget god
kendes, samt at forslaget sideløbende fremsendes
til politiets godkendelse.
Der foretages en redaktionel rettelse af pkt. 17
som aftalt på mødet.
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
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9.
Endelig vedtagelse af spildevandsplan 1994-1998,
Tillæg 2 vedrørende Skuldelev Strand
J.nr. 06.00.05P15/JEH
Skibby kommunes planforslag til spildevandsplan
1994-1998, Tillæg 2, vedrørende Skuldelev
Strand har været til offentlig høring i perioden 2.
juli 1996 til 26. august 1996.
Indstillingsbilag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at planforslag spildevands
plan 1994-1998, Tillæg 2, vedrørende Skuldelev
Strand, vedtages endeligt.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.
Kommunen har anmodet et advokatfirma om at
vurdere, i hvilket omfang grundejere i området
kan kræve tilbagebetaling af indbetalte bidrag.
Vurderingen indgået den 9/9 er vedlagt sagen.

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
10.
Røgerup snildevandskloakering
J.nr. 06.01.03P15/JEH
Af spildevandsplan 1994-1998 fremgår, at Skibby
kommune har planer om i forbindelse med kloa
kering af Røgerup, enten at pumpe spildevandet
til Vejleby renseanlæg via kloaksystemet i Fer
slev eller at etablere lokal rensning.
På grundlag af det i spildevandsplanen anførte,
er der udarbejdet alternative løsningsforslag for
spildevandsafledningen i Røgerup.
Indstillingsbilag vedlagt.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996 at gennemføre en løsning i
kloakforsyningens regi med en afskæring åf spil
devandet til Vejleby renseanlæg, idet denne løs
ning er total økonomisk fordelagtig i forhold til et
lokalt renseanlæg og tillige medfører driftsmæs
sige fordele, samt at de kalkulerede anlægsudgif
ter på kr. 2.000.000,- excl. moms indarbejdes i in
vesteringsplanen.
Jens Brogaard Jensen afventer stillingtagen til
byrådsmødet.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 miljø- og teknikudvalgets ind
stilling.

Dag og år

18. september 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
11 .
Regulativ for kommunevandløbet Hønepilsgrøf
ten
J.nr. 06.02.00P24/KMP
Regulativforslaget for kommunevandløbet Hø
nepilsgrøften har været bekendtgjort og fremlagt
i 8 uger frem til den 28. maj 1996, med adgang til
at indgive eventuelle indsigelser og ændringsfor
slag.
Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet
1 indsigelse fra Roskilde Amt.
Indsigelsen er behandlet i regulativets bilag dy
side 1.
Efter endelig vedtagelse skal regulativet offent
liggøres og fremlægges i mindst 4 uger.
Indenfor fremlæggelsesperioden kan regulativet
påklages til Miljøstyrelsen.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 28. august 1996, at regulativet godkendes
endeligt med de ændringer, der fremgår af ind
stillingsrede gøreisen.
Regulativet træder i kraft fra datoen for ankepe
riodens udløb.

Formandens
initialer
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12.
Oprettelse af dag-/træningscenter. samt daghjem
H l.V .

J. nr. SSSF 16.07
På møde den 19. juni 1996 drøftede byrådet ind^
stilling- af 28. maj 1996 fra skole-, social- og
sundhedsudvalget om opførelse af dag-/ trænings
center m.v.
Byrådets medlemmer fremkom med en række
principielle standpunkter, men var enige om, at
sagen skulle tilbagesendes til fornyet behandling
i skole-, social- og sundhedsudvalget.
Der blev frigivet kr. 1.6 mili til rådgivningshono
rar og arkitektkonkurrence.
Administrationen har på baggrund af byrådets
principielle standpunkter rettet indstillingen til,
således at de overordnede principielle beslutnin
ger kan tages af byrådet og de deltaljerede be
slutninger træffes af skole-, social- og sundheds
udvalget. Enkelte punkter kan der træffes be
slutning om administrativt og nogle punkter ta
ges op i forbindelse med budgetdrøftelserne.
Administrationen foreslår samtidig, at der ned
sættes en politisk/administrativ styregruppe til
at følge sagen og træffe de nødvendige beslutnin
ger fra byrådets vedtagelse til det færdige bygge
ri. Det foreslås at denne gruppe sammensættes
således :
1 repræsentant fra henholdsvis økonomiudvalget,
skole-, social og sundhedsudvalget samt teknikog miljøudvalget
Kommunaldirektøren
Skole-, social- og sundhedschefen
Økonomichefen
Teknisk chef
Kontorchef for ældreområdet
Leder af sundhedsafdelingen
Byggeteknisk medarb. fra teknisk forvaltning
Repræsentant fra ældre og handicaprådet.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. august 1996:
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12. Fortsat
1. at der i perioden 1997-2006 bygges 4 plejeboli
ger, 3 beskyttede boliger til ægtepar og 2 gæstepladser.
2. at der opføres et dag-og træningscenter samt
daghjem med de i analysen af april 1996
nævnte faciliteter og egenskaber.
3. at dag- og træningscentret bygges med en ka
pacitet på 60 deltidspladser incl. 5 daghjems
pladser.
4. at målgruppen til fremtidigt dag- og trænings
center samt daghjem er de ressourcesvage og svækkede borgere samt de yngre fysisk handi
cappede pensionister med komplekse træ
nings- og aktiveringsbehov.
5. at de raske ældre får faciliteter, hvor de kan
iværksætte og deltage i hobby/fritidsbetonede
aktiviteter og at de forbliver på Nyvej.
6. at der indrettes cafeterie i forbindelse med op
førelse af et dag- og træningscenter.
7. at den nuværende dagligstue kan nedlægges,
hvis dette findes mest nødvendigt for den vi
dere planlægning.
8. Bent Vestergaard, Holger Andersen og Hans
Henning Bjørnsen ønsker at der ombygges og
etableres specielle køkken-, spise- og opholds
faciliteter til de demente beboere på Nordhøjs
område.
Annie Hansen og Anni Skov ønsker, at der
skal indrettes særskilte boliger til de demente
udenfor Nordhøj.
9. at det anbefales, at der nedsættes en politisk/administrativ styregruppe, og at Bent Vestergaard indgår i denne.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling bortset fra punkt 8, hvor Knud 0.
Andreasen og Steen Berthelsen følger indstilling
hos flertallet i skole-, social- og sundhedsudval
get. Kim Rockhill og Anders Clausager afventer
rapporten over demensproblematikken.
Rapporten er modtaget d. 12/9 - og vedlægges.

_
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13.
Bofællesskab/støttecenter for psykisk syge på
Saltsøvei
J. nr. SSSF 16.07
Byrådet har på sit møde den 19. juni 1996 beslut
tet at indgå en 20 årig lejekontrakt med privat
bygherre af bofællesskab for 4 psykisk syge bor
gere. Ved bofællesskabet etableres samtidig et
lille lokalt støttecenter.
Byrådet har endvidere besluttet at sælge en
grund på Saltsøvéj til formålet, og at fastsætte
prisen til byggemodningsomkostningerne (ca. kr.
95.000,-).
Der er fremsendt tegninger og ansøgning om byg
getilladelse i teknisk forvaltning. Byggeriet er
endnu ikke prissat, men udgangspunktet er
samme udlejningspriser som ved socialt boligbyg
geri.
I øjeblikket indhentes tilbud fra lokale håndvær
kere, og det forventes, at stedet kan tages i brug
ca. 1. marts 1997.
Der anmodes om, at der pr. 1. november 1996 an
sættes en leder, som kan styre og igangsætte
projektet. Udgiften til løn i perioden 1. november
1996 og til stedet kommer igang afholdes af de
puljemidler kommunen har fået stillet til rådig
hed af Socialministeriet.
Lederens opgave ved ansættelsen pr. 1. november
vil være planlægning af indhold og opstart, tage
kontakt til kommende beboere og til at overtage
støtten vedrørende igangværende foranstaltnin
ger for hjemmeboende syge borgere.
I efteråret forelægges sagen påny med forslag til
indhold, normering samt budget.
Det er planlagt at kommunens udgifter til driften
skal afholdes af de konti, hvor udgifterne til disse
borgeres støtte, pleje og ophold nu afholdes, såle
des at ibrugtagningen af stedet bliver udgiftsneu
tralt.
fortsættes

21/1 1991:

Oplysningerne i denne sagsfremstil=
ling er ikke korrekt. Der var ikke
nogen sag om bofællesskat/støtté=
center på byrådets -mø(Se den— 19 . ju 
ni 1996, men på mødet den 22. maj
1996.
Beslutning om,

"at der opføres et

bof æl 1-e s sk ab af en priv at bygherrer
som dernæst udlejer huset på en____
langtidslejekontrakt til Skibby
kommune" blev imidlertid truffet
af byrådet på møde- den 22 :— novem-~
ber 1995 .

Lisbeth Lemmich
kommunaldirektør

Dag og år

18. september 1996
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13. Fortsat
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. august 1996
at der ansættes en leder pr. 1. november 1996.
at der søges en tillægsbevilling til lønnen til lede
ren for 1996 på ca. kr. 70.000,- til løn, kørsel og
aktiviteter. Beløbet finansieres over kassebe
holdningen 801 00 004-09.
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling.
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14.
Forslag til priser for madudbringning for 1997
J. nr. SSSF 16.07
På baggrund af oplysninger fra økonomaen i
Nordhøjs køkken har forvaltningen foretaget for
skellige beregninger på kostpriserne.
I beregningerne er indgået de faktiske udgifter til
såvel råvarer, løn og øvrige udgifter. Beregnin
gerne er foretaget, bl.a. for at få en godkendt mo
del, som kan anvendes ved bl.a. budgetlægningen
fremover.
Ved beregning af priserne har forvaltningen
overvejet, at et beløb fra den samlede inventar
konto flyttes over som selvstændig inventarkonto
for køkkenet og indgår i beregningen af kostpri
sen.
Udfra beregningerne er madserviceordningen for
billig og servicepakken for dyr. Madudbringnin
gen burde koste ca. kr. 5,- mere og maden i servi
cepakken kr. 20,- mindre pr. dag.
Skole-,social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. august 1996
at den forelagte beregningsmodel anbefales og at
modellens forslag 4 (som er 63% af den reelle
udgift) anbefales.
at man over en periode tillemper priserne til det
de burde være med max. 10% pr. år. F.eks.
fastsætter madudbringen til kr. 29,- pr. dag og
forplejningen på Nordhøj til kr. 57,- pr. dag.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling.
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15.
Vedtægter for Ældre- og handicaprådet
J. nr. SSSF 00.01A16
Ældre- og handicaprådet fremsender forslag til
vedtægter.
I forhold til den tidligere vedtægt, anbefaler rå
det, at der foretages ændringer på følgende:
a)
Valg: Antal af suppleanter ændres fra 1 til 3 for
ældre over 60 år.
b)
Dagsorden for valghandling.
c)
Struktur ændrin g.
Endvidere vedlægges forretningsordenen til ori
entering.
Skole-,social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. august 1996 forslaget til ved
tægtsændringerne og at forretningsorden tages til
efterretning.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling.
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16.
Udnyttelse af tagetagen på Pilehuset
J. nr. SSSF 82.06
Byrådet besluttede på sit møde den 19. juni 1996,
at tagetagen på Pilehuset skulle indrettes til en
ekstra børnegruppe på 20 børn. Til dette formål
blev bevilget kr. 393.800,-, samt kr. 25.000,- til
inventarindkøb.
Det har i forbindelse med projekteringen vist sig,
at anlægsbevillingen ikke er tilstrækkelig for at
kunne gennemføre byggeriet.
Licitation blev afholdt den 12. august 1996 og en
kalkulation af anlægsudgifterne baseret på
håndværkertilbudene er udarbejdet.
Økonomiudvalget har på sit møde den 13. august
1996 tilbagesendt forslaget til ny behandling i
Skole-, social- og sundhedsudvalget og miljø- og
teknikudvalget, idet den samlede udgift efter til
bud af 12. august 1996 viser, at beløbet vil udgøre
kr. 811.235,- .
Skole-,social- og sundhedsforvaltningen har an
modet teknisk forvaltning om at udarbejde en be
skrivelse af, hvilke bygningsmæssige ændringer,
der kan indeholdes i den bevilgede sum og se på,
om der evt. er andre bygningsmæssige mulighe
der.
Teknisk forvaltning har fremsendt notat af 21.
august 1996, hvori der er udarbejdet forslag - P 2
og P 3.
Der er udarbejdet notat om pasning af fritids
hjemsbørnene.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 27. august 1996 behandlet sagen, og
på baggrund af nuværende struktur anbefaler et
flertal i udvalget P 2, til en pris af kr. 575.900,-.
Der søges en tillægsbevilling på kr. 181.900,-,
som finansieres over kassebeholdningen 801 00
009-04.
Et mindretal, Venstre, anbefaler P3, pris kr.
480.000,-.
fortsættes...
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16. fortsat
Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde
den 28. august 1996 at fremsende sagen til byrå
dets afgørelse.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling.
Knud 0. Andreasen og Steen Berthelsen indtager
særstandpunkt, idet de anbefaler P3, pris kr.
480.000.
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17.
Evaluering af ungdomsrådsforsøget i Skuldelev
J. nr. SSSF 16.04.06
Byrådet vedtog i 1995 at oprette et ungdomsfor
søg i Skuldelev for en begrænset periode frem til
31. december 1996.
Det blev endvidere besluttet at forsøget skulle
evalueres efter 1 år.
Kommunens SSP-medarbejder fremsender rap
port over ungdomsrådsforsøget.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 28. august 1996 taget rapporten til
efterretning.
Udvalget anmoder om, at der udarbejdes forslag
til, at der fortsat drives ungdomsklubvirksomhed
i Skuldelev.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
september 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling.
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SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
LUKKET MØDE
i.

Anmodning om godkendelse af bestyrer på
“Peisen”
J. nr. BK 22.01.01

18. september 1996
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