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1 . Bygningsrådet.
a. Udskrifter af bygningsrådets møder den ll/ll og

J

nalbestyrelsens efterretning.

C'f
- ■l'Ct z C't'C'’

E ' /

25/ll 1970 fremsendes i fotokopier til kommu

-7

' {

2. Ejendomsudvalget.
a. Udskrifter af ejendomsudvalgets møder den 12/ll

{

og 25/ll 1970 fremsendes i fotokopier til kom
munalbestyrelsens efterretning.

b.

25 / u - 7o pkt. 1.

3

25 - 5 -32/70

Ejeren af matr.nr. 12 b Sønderby by, Selsø sogn
har ønsket at anvende ( i forbindelse med en ud
stykningssag) de på parcellen eksisterende byg

ninger til kortere ophold i forbindelse med til
syn af sin ejendom ( Hellesøgård), således at
denne bygning overgår fra helårsbolig til fri
tidsbolig.

Udvalget kan ikke godkende ændringen i bygninger
nes anvendelse.

c. 25/ll - 7o nkt« lo.
Poul Holst, Borupsalle 5, 3* København anmoder

I

25-2-11/70
ICtCisL'

sfl't'i

om tilladelse til at anvende matr.nr. 3 1 Østby
by Selsø sogn til sommerbeboeIse.
Udvalget kan ikke godkende ændringen

åf bygning^ir-

nes anvendelse.

3. Teknisk udvalg.
a. Udskrift af teknisk udvalgs møde den 3/12-70
fremsendes i fotokopi til kommunalbestyrelsens

C-i

efterretning.
Fotokopi af udvalgsprotokollen vedr. vejsyn ved h U'i- S y t j y U y <
lægges .
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b.

3/l2-7o pkt0 6,

67-2-3-1/70
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Fragtmand Gustav Bjerregaard søger fornyelse af
tilladelsen til fragtmandskørsel Skibby-København ( udløber 3l/3 197l).
Udvalget anbefaler.

C

3/12-70 pkt. 7.
Grundejerforeningen "Bopladsen" søger om vandindvindingstilladelse indtil 3ooo m

3

vand til

foreningens vandværk.
Udvalget anbefaler.

4. Kommunens regnskab for 1969/70 foreligger til kom
munalbestyrelsens godkendelse.
Økonomiudvalget indstiller regnskabet til godken-1
delse.

5. Indenrigsministeriet har godkendt styrelsesvedtægts

1O-2-2/70

tillæg vedr. borgmesterpension under 2o/ll 1970.
Til efterretning.

6. Skolesager,
a. Lokalemanglen ved Skibby og Skuldelev skoler.
Skolekommissionen og kulturelt udvalg indstiller
til kommunalbestyrelsen, at der til afhjælpning
af de meget presserende lokaleforhold opføres
en pavillon ved hver skole begge indeholdende
3 klasselokaler.
Begge pavilloner bør opføres snarest muligt.

-
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9. Mælkeordningen i Skibby kommune.
Vedlagt i fotokopi:
a. Handelsministeriets vejledning af 23/ll-70.
b. Skrivelse fra kommunernes landsforening af 4-/l2-

j

1970.
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10. Skrivelse fra kommunernes landsforening om bistand
nd /
33-2/70
for vurderingsrådene, skødepåtegning samt opkræv
ning af statslige og amtskommunale ejendomsskatter!
1

b>c^V(f

63-8- 1/7 0
11. Skrivelse fra indenrigsministeriet af 12/11 1970
vedr. kloakeringen af sommerhusområdet ved Velle-

Til efterretning.

rupvig.

12. Skibby trop og flok anmoder om tilladelse til at

73 -8-7/70

opstille en bod ved Mindestenen på Hovedgaden i
Skibby i dagene 18. - 21. december 1970.
Salg af æbleskiver og sodavand - overskud til for
del for hyttebyggeri.
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