JÆGERSPRIS KOMMUNE
0 KONOMIU DVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde
tirsdag, den 8. april 1980, kl. 14.00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II,
med følgende
D A G S O R D E N

h.

:
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Matr. nr. 8 Y og 8 Z , Bakkegårde«
På ovennævnte ejendomme er der før 195° opført
4 sommerhuse på hver, lige som der er 4 ejere
på hver ejendom.
På hver matr. er der indlagt 1 vandstik, men
på. den ene ejendom ( 8 Z ) betales kun 1 vand
bidrag, mens der på 8 Y betales 4 bidrag.
Udvalget anmodés' om' at tage stilling til den
fremtidige betaling af vandafgift på ejendom
mene 7 1.ell er .4 afgifter på hver ejendom.
1.4.8os Fremsendes til økonomiudvalget, idet
Teknisk udvalg anbefaler, at begge ejen
domme pålignes 4 afgifter fra d.d.
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Per anmodes om udvalgets godkendelse af udkast
til aftaledokument med Præstegårdsudvalget i
Gerlev, Pråby og Skoven sogne, samt med præste
gårdsforpagteren.
Per foreslås afgrøde- og servituterstatning på
hhv. 1,25 og o, 9o kr. pr. nf, ialt ca., kr. looo,i erstatning«
TEKNISK UDVALG
l, 4 .8o: videregives med anbefaling til økonomi
udvalget.
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I forbindelse med ovennævnte lokalplan ansøger
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fa, Japanica om at erhverve en del af det samlede
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ansøgning:
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"I ovennævnte lokalplan er der planlagt et er
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hvervsområde syd for Over Dråby. De var så venlig 7 't.U.C' 7tsU
at overlade os en kopi af planen,
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I forbindelse med forskellige nye aktiviteter, de: /UttCt sUCtA
alle vedrører handelsvirksomhed og let industri,
kunne vi tænke os at forespørge, om der var mulig y t c c sOCt-Ut & / fEs'sjté
.
7 ,
hed for at købe en eller flere grunde.

Vi har taget fotokopi af en del af planen og mar
keret 4 dobbeltgrunde med nr, 0, I, II og III,
Umiddelbart kunne vi tænke os at forhandle om området som en parcel, det vil sige eet matrikel
nummer, men da vi naturligvis er klar over, at del
te kan give anledning til kritik, vil vi også
meget gerne forhandle om køb af parcellerne som
enkelte parceller til f.eks, 4 af hinanden uaf
hængige firmaer.
Skulle det være muligt at udstykke som eet matri! kelnummer, ville det jo give mulighed for at den
planlagte vej fra punkt C til punkt D helt bortfa]
der, dog således a,t der ved punkt C udføres vende
plads svarende til punkt B.
Skulle det ikke være muligt at udstykke som een
parcel, kunne vi tænke os at foreslå udstykning
som 4 parceller, evt, med gennemføring af vejen i
henhold til tegning. Der vil derved opnås den for
del, at der ikke skal udføres de to adgangsveje
til de tre koteletgrunde.
Vi har intet imod på nuværende tidspunkt at løfte
lidt af sløret for eventuelle planer, der dog på
ingen rnåde må anses for at være bindende.
Område 0 (a) skal være støj- og lugtfrit, og vi
ville her have 3 muligheder:
1. Anlæg af fælles administration for firmaer unde
Japanica, d.v.s, kontorer.
2. Importfirmaer, der har udstilling og forhandlir.
af maskiner til værktøjsindustrien,
3. Lager- og kontorfaciliteter for et firma,der
fremstiller og handler med arbejds- og fritidstøj.
Området mærket I: fabrik, der aftapper kemisk-tekniske produkter herunder rengøringsmidler, etc.
Fabrikken er totalt lugt- og støjfri, der er ingen
råvarer på området - kun fyldning og distribution.
Område mærket II: var tænkt som enten et lager for
råværktøjsstål, som vi forhandler fra vesttyske
værker, eller til opføring af plastindustri til
fremstilling af isoleringsrør.
Område mærket III: var tænkt som udvidelsesmulig
hed respektive aflastning for område 0 og II, så
fremt flere af de anførte aktiviteter skulle gå
igang.
For god ordens skyld kan vi anføre, at sælges are
alet under eet og mod eet matrikelnummer, vil det
blive købt af Japanica eller af undertegnede. Sæl
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ges det som 4 matrikelnumre, vil det blive købt
af fire forskellige aktieselskaber respektive
private firmaer, af hvilke Japanica eller under
tegnede vil være medejer. Vi håber på velvillig
behandling.
Som det sikkert er kommunen bekendt, har vi købt
ca. lo.ooo m2 industriareal i Skibby. Dette areal
betragtes på nuværende tidspunkt som en mulig re
serve, såfremt vi skulle kunne få en eller flere
grunde ved Hyllestedvej.
Skulle vi få vores ønsker opfyldt, vil det selv
følgelig være en enorm fordel at have alt under
een' hat - een kommune - og arealerne i Skibby vil
da blive afhændet.
Til orientering kan vi oplyse, at de anførte indu
strier antagelig fra starten vil beskæftige 2o
mennesker, hovedsagelig ufaglærte, og samtidig
beskæftige 2 til 3 funktionærer i vore nuværendeforhåbentlig snart forøgede kontorlokaler på Landerslevvej.
Inden for overskuelig tid, 3 - 5 år, vil virksom
hederne antagelig beskæftige ca. 8o til J o medar
bejdere incl. sælgere. Der vil således ved udstyk
ning i en eller flere parceller ikke være tale om,
at området giver færre arbejdspladser end eventu
elt håndværkere - snarere tværtimod."

1.4.198o:

Teknisk udvalg anbefaler det ansøgte mod at de
omhandlede arealer sælges som særskilte grunde
i henhold til lokalplanens udformning.

4.

Stitilslutning til Møllevej ved Jægerspris
Brugsforening.
Pa. Dines Jørgensen og co. fremsender detailprojek
vedr. ovennævnte stiforbindelse.
Anslået anlægsudgift incl. moms: kr. lo3«415«-»
Frederiksborg amt har i skrivelse af 19.12.1979
betinget sig, at der forinden stitilslutningen
udføres, fremsendes detailprojekt til godkendelse.
1.4.198o:

Teknisk udvalg indstiller, at projektet udsættes
indtil man kender den nærmere og endelige udform1
ning af centerplanområdet.
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Lokalplan 16 - Dalby.
Foranlediget af at Hovedstadsrådet under henvisnir
til §2 i Lov om by-og landzoner ikke har kunnet gc
kende udbetaling af erstatningsbeløb for inddraget
se af byzonearealet har borgmester og formand for
Teknisk udvalg den 17*3.d.å. ført fornyede forhane
linger om spørgsmålet.
Hovedstadsrådets repræsentanter, Bent Sørensen og
Hugo Marcussen lovede, at sagen ville blive genfre
sat på Hovedstadsrådets næste møde med særlig hen
visning til Miljøministeriets skrivelse af 29.okt,
1974, som konkluderer, at den senere vedtagne by
udviklingsplan ikke har ændret arealets zonestatui
Ved Hovedstadsrådets behandling af sagen havde mar
i forbindelse med sit afslag lagt afgørende vægt
på, at arealet ikke var opført som byzone i Byud
viklingsplan for Kyndby-Krogstrup kommune af lo.6,
1968.
Hovedstadsrådets formand fandt iøvrigt, at der kur
kunne blive tale om en 5o% refusion af selve købe
summen på 2,5 mio.
Således foranlediget ønskes udvalgets stillingta
gen til sagen, som den nu har udviklet sig.
l'<40198o:
Teknisk udvalg anbefaler, såfremt sagen kan fremme
herved, at erstatningsbeløbet fastsættes til 1,25
mio.

6

.

2. Etape af Svanemosevej, Jægerspris.
For rådg.ing.fa. Jobs,- Jørgensen A/S, Frederiks-?
sand, fremsender fa. Dines Jørgensen og co. revi
deret detailprojekt for 2 . etape af ovennævnte
1 vejanlæg, idet man anmoder om byrådets godkendelse

2 . etape omfatter herefter strækningen st. 7o8
til 83o (pkt. Y i lokalplan nr. 15), hvor der u d 
føres tilslutningsrampe til ekst. grusvej.
Vejens længdeprofil er hævet ca. 4o cm i forhold
til det oprindelige projekt for bedre at tilpasses
de proj. niveauplaner på parcellerne samt tilslut
ning af stamvejen.
Udover ovennævnte er der ikke foretaget ændringer
i det af kommunen godkendte oprindelige projekt
(vedr. tværprofil, vejbelysning, overkørsel ved
stamvejs nye udmunding m.v.)

1.4.198oj
Teknisk udvalg indstiller projektet til godkendelst
samt at dette udbydes sammen vejarbejdet iøvrigt.
(forestås af SDS).
Kloakbidrag kr 39.5o8,48 skal indbetales i forbin
delse med det for SDS-udstykningen gældende kloak
bidrag i øvrigt.
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Byplanvedtægt nr.lo
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Bægerspris Autoskole v/hr Axel Schødt ansøger
om at købe en grund i Centerplanen i Bægerspris
på ca.2ooo m2 med henblik på etablering af køre
skole med tilhørende beboelse.
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1.4.198o:
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Teknisk udvalg kan ikke anbefale det ansøgte, idet der i den for området gældende byplanvedtægt
nr lo ikke er forudsat opførelse af beboelse in
den for centerplanområdet.
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lyge- og riejehjemroet "De tre ege"( forgestur)

7 a u f; A ig_Y /tc-o* Oaa? /T u . Y
Au Y ^
J

orstander Holger Black-Jensen søger om dækning af

L5 beboere hertil kommer 15 ledsagere man har
.følge overslag og oplysning udregnet at turen
a11

koste ca. 35»4oo.- kr.

Ombygning af Sogneskolen.
Skolepasningsordningen ved Femhøj Skole frem
sender skrivelse af 5*3*198o vedrørende pla-‘
cering af skolepasningsordning i forbindelse
med ombygning af Sogneskolen.
Endvidere anmodes om at skolepasningsordningen
bliver repræsenteret i skolebyggeudvalget.
Skolebyggeudvalget den 15 q 5 q 198 o
Diverse ønsker søges indpasset i oplæg.
Det anbefales, at skolepasningsordningen bliver
repræsenteret i skolebyggeudvalget
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11.

Skolebyggeudvalg
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Sogne skolen 0

ve ;
Oc ft*

Ungdomsskolenævnet har i sit møde den 13*2,198o
vedtaget, at indstille til byrådet, at skolebyg
geudvalget ved Sogneskolen udvides med to repræ
sentanter fra ungdomsskolen (er lærerrepræsentant
og en ledelsesrepræsentant)*
Indstillingen skal ses på baggrund af den tidlige
re trufne principbeslutning om, at ungdomsskolen,
når samarbejdet med Skibby kommune ophører, skal
placeres på Sogneskolen. Ungdomsskolenævnet fin
der det derfor af stor betydning, at ungdomsskolen
er med i arbejdet med ombygningen, således at ung
domsskolens behov bliver tilgodeset mest muligt.
Skolebyggeudvalget den 15 q 5 q 198 o
Ungdomsskolens repræsentant fremkom med ønsker
jfr. bilag.
Det anbefales at ungdomsskolen bliver repræsen
teret i skolebyggeudvalgeto
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Skolesekretæ.
søger i skrivelse
af 80,02,28. om at få tildelt et personligt løn
tillæg jvf. overenskomst mellem HK og Kommunernes
Landsforening 1979 §19,3 samt protokollatets af
snit vedr. særregler for skolesekretærer.
(Kopi vedlagt).

Skoleinspektøren den 80.02.28.
Fremsendes med anbefaling.

Skolenævnet den 80.03.05.
Efterretning.

Sekretariatet den 13/ 3 - 8 0 :
Overenskomstens § 3 stk. 1 giver mulighec
for at yde det ansøgte grundbeløb og un
der forudsætning af, at en sådan skolese
kretær i væsentlig grad udfører arbejde,
der kræver kontormæssig erfaring og kun
nen.
Pgl, er ansat på J-tid svarende til et
årligt løntimetal på lo4o. For dette tim<
tal udgør grundbeløbet kr. 2.135 og med
taktregulering pr. d.d. kr. 2.4o9,77 el.
kr. 2oo,81 pr. md.
Kulturelt udvalg den 17/3-8o:
Fremsendes med anbefaling til økonomiud
valget.
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Personaleklubben«
Personaleklubben ansøger om godtgørelse af til
meldingsgebyr vedr* deltagelse i "Seks-kommune"
turneringen i fodbold, lørdag den 23.2,198o.
I turneringen deltog 3 hold a kr. loo,oo eller
ialt en udgift på kr. 3oo*-

14.
Sikkerhedsrepræsentanter i Børnehaverne0
De valgte sikkerhedsrepræsententer Bente Retoft og
Tomas Nielsen fremsender forslag til ændring af den
tidligere beslutning om, at der kun vælges 1 repræsentant fra arbejdsgiver og 1 repræsentant fra med
arbejdere fælles for samtlige børnehaver, således
at der i stedet vælges sildcerhedsgrupper for hver
børnehave♦
Tomas Nielsen og Bente Retoft er indbudt til mødet*
SIKRER?!RUSUDVALGETS MØDE , den 13. marts I960:
Repræsentanterne fra børnehaverne var mødt. Efter
gennemgang af deres ansøgning om selvstændige gruppe
repræsentanter for hver børnehave, blev sikkerheds
udvalget enige om, at man bør tilbyde de nuvairende
repræsentanter timebetaling for det nødvendige eksstraordinære arbejde efter aftale med sikkerheds
udvalgets formand«
Tomas Nielsen fremhævede, at loven tilsagde ret til
enkeltgrupper for hver børnehave, og anmodede om
forelæggelse af sagen for arbejdstilsynet.
Udvalget mente ikke, at lovens krav tilsidesættes,
men er villig til, at tage sagen op til fornyet
behandling til næste valgperiode. Børnehaverne har
ret til, at forelægge udvalgtes afgørelse for ar
bejdstilsynet.

økonomiudvalget, d« 8« april L9So:
Sikkerhedsudvalget fremsender sagen til efterret
ning, idet ma.n anmoder om den fornødne bevilling.
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Dyrtidsregulering af tjenestemandspensioner
Ved lov nr. 532 R £ 28.12.79 om ændring af
dyrtidsregulering m.v. er det vedtaget, at
tjenestemandslørminger ikke skal reguleres i
forhold til reguleringspristallet pr. jan. 198o.
Da loven ikke tager sigte på tjenestemandspensioner er der behov for at præcisere, hvad
der fremover er gældende med hensyn til regulerin,
af pensionerne.
Kommunernes Landsforening har derfor udsendt
"Tillæg a,f marts 1980 til Pensionsregulativ "
og anmoder kommunalbestyrelsen om at tiltræde
tillæget.
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De gamles hjem i Skibby.
Orientering om de på embedsmandsplan førte for
handlinger vedr. Skibby kommunes overtagelse af
den Jægerspris kommune tilhørende andel i ovennævnhjera.
ØKONOMIUDVALGET 10.12.79:
til byrådet.
BYRÅDET 18.12.79:

Forslaget godkendes,

Godkendes.

Fremsendt skr. d. 28/12 1979 med meddelelse om
byrådets godkendelse til Skibby byråd.
Sagen skal tages op til 2. behandling i byrådet,
man har meddelt Skibby byråd, at såfremt man der
fra kan godkende forslaget, skal tilsynsrådets
godkendelse indhentes.
ØKONOMIUDVALGET 7.1.80: Til efterretning. Oversen
des til 2 , behandling.
BYRÅDET 15.1.80:

Godkendes ved 2. behandling.

SKIBBY KOMMUNE.
I skrivelse af 2o/2 1980 meddeler Skibby byråd, at
man i møde d. 13/2 1980 har vedtaget, før endelig
afgørelse træffes, at lade Statsskattedirektoratet
vurdere ejendommen.
ØKONOMIUDVALGET 10.3.80:

Til efterretning.

ØKONOMIUDVALGET, d. 8/4 198o«
I skr. af 2o/3 198o meddeler Skibby byråd, at man
i møde d. 12/3 198o har vedtaget,’ at p.t, ikke øn
sker at erhverve Jægerspris kommunes andel a,f
plejehjemmet "De garnles Hjem" i Skibby,
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Vedr, elevstilling på Rodhuset:
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Få afdelingsledermøde har man drøftet spørgsmålet
X / &/, /

om evt„ ansættelse af elev på Rådhuset,- man var
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enige om, at kommunen hør være med til ansættelse
og uddannelse af elever, og på grund af personale
problemer og pladsproblemer kan der kun være tale
om ansættelse af elev i social- og sundhedsforvalt
ningen ( dog under Rådhusets regi).
Man anmoder om økonomiudvalgets stillingtagen til
sagen.
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OMMUKERNSS REV IS10SNAPDELING:

eretning om revisionsbesøg i perioden fra

27o

ovember 1979 til 14. februar 198o.
elberetning for regnskabsåret

1979«

eretningen er udsenddt til samtlige byrådsmedlemmer

19.

Rådhuset, udskiftning eller repara.tion af skrive

maskiner.

Efter gennemgang af samtlige skrivemaskiner på
Rådhuset af Barfred Kontorsrvice har det vist sig
at en del af de ældste maskiner bør udskiftes, idet
reparationerne vil blive for dyre, samtidig træhger
en del af de ældre maskiner til hovedreparation
herunder udskiftning af valser m.v.
Udskiftningen af maskiner vil koste ca. 28.8oo,-kr.
hertil kommer hovedreparationer ca,, kr. lo.85o„Jfr. vedlagt fortegnelse.
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