JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

D e t m e d d e l e s herved,

at d e r a f h o l d e s ø k o 

nomiudvalgsmøde
Torsdag, den 2h, august 1978
på J æ g e r s p r i s rådhus,
med

udvalgsværelse

I,

følgende
D A G S O R D E N

:

Vedr, folkeafstemning d, 19. september 1978.
Iflg. byrådets vedtagelse d. 1 5 .8 .78 , vil der
være at foretage følgende valg til:

Valg af valgbestyrelse.
Tidligere valgt:
Økonomiudvalget.

Valg af valgstyrere og tilforordnede til de
enkelte afstemningssteder i kommunen:
GERLEV AESTEMNINGSAELELING:
Valgt ved sidste folketingsvalg:

)

1. Svend Nielsen

2 , Jørgen Christensen
5* Sv..Å. Mortensen
4. Sv. Å.’Søgaard

5 « ^reben Andersen
6 , Sv. E. Lutzen
7* Tage Johansen
SKOVEN AFSTEMNINGSAFDELING;
Valgt ved sidste folketingsvalg:
1. Kasper Hansen

2 . Cornelius Hansen
5. Gunnar Lam
4. Anker Andersen
5. Otto Christensen
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Valgt ved sidste folketingsvalg:
1. Karl Johansen
2. Hartvig Petersen
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3. Anker Christiansen

4 . Sv. E. Isakson
5« Solvejg Pjetursson
6. Gunnar Kristensen
7« Svend Mikkelsen
8. Malling Andersen
9. Jørgen Hintse Madsen
10. Prank Ventrup
11. Børge Knudsen
12. Bent Mikkelsen
13* Chr. Erlandsen
14, Svend Kcrterup
15, Karl Kørvel1
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16, Peter Sabroe
KYNDBYVERKZTo AFSTEMN 1NGSAFDELING:
Valgt ved sidste folketingsvalg:
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1. Bibi Barslund Sørensen
2. Poul Madsen
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5* Aksel Autrup
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6. Børge Hansen
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Valgt ved sidste folketingsvalg:
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1. Niels Bork Sørensen
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3. Bjørn Petersen

4 . Kaj Guldbjerg

KROGSTRUP AFSTEMNINGSAFDELING:

2. Eigil Frederiksen
3o Guri Andersen

4 . Jens Forup
5. Poul Nielsen
6. Karl Nielsen, Dalby
7. N. V. Thomsen.
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Dag og år:

Torsdag, 2h . august j8
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Vedr. Sogneskolens gårdvagtsordning i
skoleåret 1978/79.
Det fremgår af skoleplanen, at Sognesko
len har etableret 6 fuldtids gårdvagter
i skoleåret 1978/79 uagtet, det forud
for skoleåret blev meddelt skoleinspektø
ren og lærerrådet, at antallet af gård
vagter skulle reduceres i takt med sko
lens faldende elevantal og i øvrigt i
overensstemmelse med faste retningslinie!
fra finansministeriet af den 8, jan. 197!:
De i skoleplanen anførte honorarer er i
overensstemmelse med finans.min.s retningsliner, men under forudsærning af, al
samtlige gårdvagter er beskæftiget i en
skolegård i alle frikvarterer.
Sekretariatet den 21/8-78:
Kommunernes Landsforening v/ sekretær
Allan Nielsen oplyser på telefonisk fore
spørgsel d.d., at hvis kommunen overhol
der de af finansministeriet fastsatte
takster for gårdvagtsvederlag, kan kommu
nen selv bevilge antallet af gårdvagter
efter den enkelte skoles behov.
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Personalesag:
Indstilling vedr. ansættelse af assistent i skatte
forvaltningen,, Jfr. byrådsbeslutning om opslag«
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Vedr. forslag til anskaffelse af rnotorkø
retøj til fritidspedellen.
økonomiudvalget, d. 26. .juni

197S :

Udsættes til august møde, idet man søger at gennerr
samtlige arbejds- og kørselsområder indenfor det
Kulturelle område, Sociale område samt material
gården. Formændene for områderne må mødes om sager

Kulturelt udvalg den 7/8-78:
Det indstilles til "byrådet, at der bevil
ges en J-tons lastmotorvogn til brug for
dækning af kørselsbehovet for fritidsorar
derne m.v.
Kulturelt udvalg har påny overvejet for
slaget, ligesom der har været samråd på
formandsplan for tekniks-, social- og ku
turelt udvalg, og man har vurderet behov!.
så stort, at det bedst vil kunne løses v
erhvervelse af det foreslåede køretøj.
Sekretariatet den 17/8-78:
Der vedlægges indhentet tilbud på en
FORD Transit rn/lad (samme type der anverdes til madudbringning)
Ford Transit chassis,

standardlad

kr, 49.874,- incl moms
standardlad ...t .. 5.o 16,Ialt incl. moms kr 54.89o,excl. leve
ringsomkostninger og evt. påraalet tekst
"Jægerspris kommune".

Sæsonen 78/79 starter for alvor den 1.
sept. hvor der er stort behov for vognex
Kulturelt udvalg den 21/8-78:
Administrationen undersøger, om udgifte
kan afholdes indenfor totalbudgettet fo
fritidsområdet, hvorefter det indstille
til økonomiudvalegt, at vognen anskaffe
omgående.
Sekretariatet den 23/8-78:
Efter samråd med bogholderen vil udgif
ten kunne afholdes over konto 329-oo(forberedelseskursus), hvor der er rige
lig plads.
Bogholderen opretter konti for den frem
tidige drift af ladmotorvognen under
fritidsområdet.

