Blad nr.
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Onsdag den 21. august
1985

SKIBBY BYRÅD

kl. 19.00
i byrådssalen.

B Y R Å D S M Ø D E

1. Økonomiudvalget
Økonomiudv CLig et behandlede på sit møde
den 9. juli en række sager, hvor fagud
valgenes indstilling blev fremsendt til
byrådet med anbefaling.
Borgmesteren har den 9. juli 1985 god
kendt indstillingen gå byrådets vegne i
henhold til reglen i styrelseslovens §
31 stk. 1.
Sagerne forelægges til efterretning for
byrådet.
side 2.361, p k t . 1
Sølvkær I - godkendelse af leje
side 2.361, p k t . 2
Almennyttigt boligbyggeri - Rosenvænget
side 2.363, pkt. 5
Andelsboliger på matr. nr. 3 fo Skibby.
Ansøgning om støtte til opførelse af an
delsboliger
side 2.366, p k t . 12
Inventar til kombinationslokale, Ferslev
side 2.3 66, .pkt. 13
Midler til fødselsdag og indvielse på
Skuldelev skole
side 2.368, pkt. 15
Byggesyn på ejendomme under kulturelt
udvalg
side 2.370, pkt. 17
'
Heltidsbeskæftiget på Skibby bibliotek
side 2.373, pkt. 22
Energibesparende foranstaltninger
side 2.374, pkt. 25
Tillægsbevilling til konto 599
f n r i~

^ ? ?

-r Jr

Formandens
initialer;

1. fortsat
side 2.374, p k t . 2 7
Skuldelev grusgrav
side 2.375, pkt. 28
Skibby renseanlæg
Reparation af afløbsrende m.v.

Ej endomsudvalget
Ej endomsudvalget behandlede på sit møde
den 18. juni 1985 en række sager, hvor
udvalgets indstilling fremsendtes til by
rådet med anbefaling.
Borgmesteren har den 2 8 .juni 1985 god
kendt indstillingen på byrådets vegne i
henhold til styrelseslovens § 31 st k . 1.
Sagerne forelægges til efterretning for
byrådet.
side 1.719, pkt. 7
Zonetilladelse til hundekennel
side 1.719, p k t . 8
Zonetilladelse til oprettelse af ny lej
lighed
side 1.720, pkt. 9
Nedlæggelse af lej lighed
side 1.729, pkt. 26
Nedrivning af eksisterende bygning
3

Teknisk udvalg
Teknisk udvalg behandlede på sit møde
den 18. juni 1985 en sag, hvor udvalgets
indstilling fremsendtes til byrådet med
anbefaling.
Borgmesteren har den 12. juli godkendt
indstillingen på byrådets vegne i henhold
til styrelseslovens § 31 stk. 1.
Sagen forelægges til efterretning for by
rådet .
side 1.408, pkt. 5
■
Ansøgning om miljøgodkendelse, Ventevej 3.

Ej endomsudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 18. juni
1965 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.
a. p k t . 22
Harebakkegårdens grundej erforening
Nye vedtægter
Harebakkegårdens grundejerforening har
fremsendt nye vedtægter med bilag til
godkendelse.
De nye vedtægter afløser de gamle fra
1967 og er udarbejdet på basis af den
standardgrundej erforeningsvedtægt , som
findes i planstyrelsens vejledning nr. 7
i kommuneplanlægning.
Forslaget med bilag vedlægges.
Grundej erforeningen har på sin general
forsamling den 13. april 1985 godkendt
forslaget. Det vil blive endelig godkendt
på en ekstraordinær generalforsamling.
Indstillingsbilag vedlagt i
Ej endomsudvalget fremsender forslag til
vedtæfter for Harebakkegårdens grundejer
forening til byrådet med anbefaling.

Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møder den 28. juni,
31. juli og 5. august 1985 fremsendes i
fotokopi til byrådets efterretning.
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a . pkt. 4

i byrådssalen.

østby Vandværk - takstblad
østby Vandværk I/S ansøger om godkendelse
af takstblad gældende fra 1. januar 1985.
Årlig vandafgift for
1. Helårshus

k r . 501,00

2. Sommerhus

k r . 420,00

3 . Grund m/tappested

k r . 294,00

4 . Store gårde

kr . 907,20

5 . Små gårde

k r . 636,00

6. Industri efter aftale (evt. måler)
samt for
o
o

LD
CM

1. rykker

kr.

2 . rykker

k r . 100,00

Oplukning

k r . 200,00

Tilslutningsafgift k r . 3.000 + ledning ■
til nærmeste hovedledning.
Alle priser er ex c l . m o m s .
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at taksterne godkendes som ansøgt.

b . pkt. 8
Allingebjergvej - ny kendelse
Forslag til ny kendelse ve d r . udgiftsfor
ddeling for vedligeholdelse af den priva
te fællesvej Allingbjergvej har været til
høring hos de berørte lodsej e r e .
7 lodsejere har tiltrådt forslaget, mens
2 lodsejere ikke kan godkende forslaget
og ønsker fordelingen taget op til for
nyet vurdering.
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk udvalg anbefaler overfor byrådet,
at forvaltningens forslag til ny kendel
se godkendes.

Formandens
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Dag og år:
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6 . Socialudvalget

Udskrift af udvalgets møder den 25. juni
og 2. august 1985 fremsendes.i fotokopi
til byrådets efterretning.

7

Samarbejdsudvalget for det sociale område
Udskrift af udvalgets møder den 11. og
26. juni 1985 fremsendes i fotokopi til
byrådets efterretning.

8. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møder den 20. juni
1. og 8. august 1985 fremsendes i fotoko
pi til byrådets efterretning.

9 . Beskæftigelsesudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 2. juli
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

10. økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møder den 27. juni,
9. og 29. juli samt 13. august 1985 frem
sendes i fotokopi til byrådets efterret
ning.
a . pkt. 6
Regionplantillæg 1985 - borgermøde
Hovedstadsrådet har anmodet om eventuelle
indsigelser eller bemærkninger til regi
onplantillæg 1985 inden den 1. oktober
1985 .
Ej endomsudvalget og økonomiudvalget har
behandlet sagen og forvaltningens.og!ud

for t sæl. tes . . .

i byrådssalen.

Formandens
initialer:

fortsat
a. pkt. 6 fortsat
valgenes bemærkninger vil blive behand
let på september-mødet.
Ejendomsudvalgt bad økonomiudvalget over
vejef om der skal afholdes borgermøde om
:regionplantillægget.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at der ikke afholdes borgermøde.

b . pkt. 7
Lokalplanforslag nr. 47 for centerarea;let i Vellerup sommerby
;Hermed fremlægges lokalplanforslag nr.
47 for centerarealet i Vellerup sommerby
til videre ekspedition i forbindelse med
endelig godkendelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
^Ejendomsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at lokalplanforslaget vedtages
med de rettelser af ren teknisk karakter,
som er foretaget på baggrund af indkomne
henstillinger.

'

Hvad angår indkomne ændringsforslag til
skrives forslagsstillere begrundet af
Slag.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
m e d anbefaling.

c . pkt. 8
Lokalplanforslag nr, 49 for et område til
erhverv og grønt område ved Hanghøjgård
Hermed fremlægges lokalplanforslag nr. 49
for et område til erhverv og grønt område
ved Hanghøjgård til videre ekspedition i
forbindelse med endelig godkendelse.
fortsættes

...

Dag og år:
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Formandens
initialer:

1985
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c. p k t . 8 fortsat
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller, at lokal
planforslaget vedtages med de rettelser
af ren teknisk karakter, som er foretaget
på baggrund af de indkomne henstillinger.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

4

d. pkt. 11

--------- / / ? — —

Overbygning på Skuldelev skole

----------------

......

TSG fremsender forslag om, at der etable

X

c-

res overbygning på Skuldelev skole fra
skoleåret 1986/87.

.

Kulturelt udvalg anbefaler overbygning
på Skuldelev skole fra 1986/87.
De herved forbundne udgifter indarbejdes
i 1986-budgettet.
Bent Vestergaard og Lise Lotte Due ind

5 føurd-*

tager særstandpunkt.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

/
st*.

3
3

e . pkt. 16
Telefonanlæg på Skuldelev skole
I skrivelse af 24. februar 1985 gør Skul
delev skole opmærksom på behovet for e
tablering af et telefonanlæg på skolen i
forbindelse med skoleadministrationens
flytning til nye lokaler.

fortsættes

...

|

Dag og år:
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]_0. fortsat

1 byrådssalen.

e • p k t . 16 fortsat
Erhvervskonsulent Kurt Jensen fra KTAS
har rådgivet skolen med hensyn til valg
af telefonanlæg.
Kan

anbefaler et ASTA-8 anlæg:

ASTA-8 anlæg

kr. 14.300

7 stk. apparater

kr.

mønttelefon med nøgle
(personaletelefon) c a .

k r . 2.250

svartelefon

kr.

3.078

434

k r . 2 0.022
22% moms

kr.

Ialt

k r . 24 .426

4.404

Det oplyses endvidere, at den næstbedste
løsning er en dobbeltomstiller.
Den giver imidlertid ikke samme sikker
hed for, at opringninger til skolen bli
ver taget.
Dobbeltomstilleren kan anvendes til maxi
malt 3 telefoner, pris ca. k r . 2.000.
Teknisk forvaltning har kontaktet er
hvervskonsulenten,

der oplyser,

at ASTA-8

anlægget er ideelt, hvorimod dobbeltomstillerløsningen ikke kan anbefales til
en skole, men snarere til et lille værk
sted.
Udgiften til telefonanlæg kan ikke af
holdes over anlægskontoen for Skuldelev
'skole.
Skoleinspektør Ole Kjerulff har telefo
nisk oplyse, at han vil kunne acceptere,
at udgiften til telefonanlæg e v t . kan af
holdes over skolens drift.
Kulturelt udvalg: Efter afstemning 3 for,
1 imod, 1 undlod at stemme, anbefales
socialdemokratiets forslag til, at an
lægget anskaffes nu, såfremt det kan hol
des indenfor 1985-byggeregnskab,
fortsættes

...

anlæg.

Formandens
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1985
fortsat
e. p k t . 16 fortsat
Kan dette ikke lade sig gøre t må anlægget
anskaffes i 1986.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt,
idet han ønsker anlægget anskaffet i 1985
og finansieret over skolens driftskonti.
Sagen ønskes i byrådssalen.
Økonomiudvalget fremsender kulturelt ud
valgs indstilling til byrådet med anbe
faling .

f. pkt. 18
Beskyttede boliger
Socialudvalgsmedlemmerne Jørn Poulsen og
Gitte Schønemann har anmodet om optagelse
af følgende punkt på socialudvalgets
dagsorden;
71Venstre og Konservative foreslår, at man
ud fra alternativt budget bygger to be
skyttede boliger i tilknytning til de ek
sisterende boliger i Skibby ."
Socialudvalget oversender sagen til by
rådets afgørelse. Der kan ikke anvises
finansiel dækning.
Jørn Poulsen og Gitte Schønemann fore
islår finansiel dækning over cie til klub
aktiviteter afsatte midlerp medens rest
beløbet foreslås finansieret over kasse
beholdningen.
Økonomiudvalget oversendes til byrådets
afgøre.] s e .

kl. 19.00
i byrådssalen.
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g. pkt. 19
Pensionistboliger
Socialudvalgsmedlem Jørn Poulsen og so
cialudvalgsmedlem
anmodet

om

Gitte

optagelse

Schønemann

af

har

følgende punkt

på socialudvalgets dagsorden:
"Venstre

og

Konservative

foreslår,

at

der ved lånefinansiering bygges to pen
sionistboliger

i tilknytning til de ek

sisterende boliger i Skuldelev."
Socialudvalget

oversender

.

sagen til by

rådet , idet der sideløbende søges udarbej det

økonomiske

konsekvensberegninger

for henholdsvis brugeren og kommunen af
de

2

alternative

boligformer

almen

nyttigt boligbyggeri/pensionistboliger.
økonomiudvalget oversender til byrådets
afgørelse.

h . p k t , 20
Ældreområdet
Ældregruppen fremsender delrapport I af
juni 1985 med forslag om indførelse af ud
videt aftenhjemmepleje m.v.
Indstillingsbilag vedlagt.
Socialudvalget fremsender rapporten med
anbefaling af, at der pr. 1/1 1986 etable
res en udvidet aftenhjemmepleje indtil kl.
23.00, og at der etableres 1 aflastnings
plads på De gamles Hjem, samt at visitati
onsudvalget sammensættes

som foreslået af

ældregruppen, dog med socialudvalgsforman
den som formand.
Endelig anbefales visitationsudvalgets
funktion som beskrevet i delrapporten.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet.

Formandens
initialer:

j_0. fortsat
i.

p k t . 21

Høringsperiode - budget 1986
Forældrerådet ved Skolevej ens Børnehave
protesterer i skrivelse af 27. maj 1985
over den alt for korte høringsperiode i
forbindelse med budget 1986.
Socialudvalget: Forældrerådet tilskrives f
at man beklager, at de angiveligt ikke
har haft den fornødne tid til rådighed,,
men at de hvert år uopfordret kan påbe
gynde budgetlægningsproceduren uden tids
mæssig igangsætning fra kommunen.
Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt,
idet han finder, at 3 dage til- indkaldel
se og afholdelse af møde er for lidt.

■

Sagen ønskes forelagt byrådet.
Økonomiudvalget fremsender socialudval
gets indstilling til byrådet med anbefa
ling .

aa. pkt. 2
Det fælleskommunale personaleadmistrati
onssystem
Administrationen

ansøger

om

tilladelse

til at tilslutte sig det fælleskommunale
personaleadministrationssystem

{PA-sy

stemet ) på Kommunedata.
;PA-systernet

erstatter

nuværende

lønsy

stem på Kommunedata og påregnes igangsat
■pr. 1. januar 198 6 .
^Forskrifter
;det

af

for PA-sy sternet er udarbe j -

finansministeriet

i henhold til

bekendtgørelse af 5. februar 1985.
^Økonomiudvalget fremsender til byrådet
Sled anbefaling.

Dag og år:
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Formandens
initialer:
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1985
fortsat

.

.

i byråds salen.

ab. pkt. 3
Revisionsberetning

ve d r . revisionsbesøg

i perioden fra 13. til 25. juni 1985
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning

kl. 19.00

nr.

16

-

delberetning

for

regnskabsåret 1985.
Den udførte revision har ikke givet an
ledning til bemærkninger.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

ac. pkt. 4
Revisionsberetning v e d r . boligstøtteregn
skaberne for året 1984
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning n r . 18 - delberetning for- regn
skabsåret 1984 .
Den udførte revision har ikke givet an
ledning til bemærkninger.
økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

ad. pkt, 9
Skibby Boligforening, regnskab for året
1984 og revisionsprotokolat
Med brev af 11. juli 1985 har Skibby Bo
ligforening fremsendt årsregnskab med
;tilhørende revisionsberetninger samt be
styrelsens årsberetning til kommunen.
Regnskabet er udarbejdet af statsautori[serede revisorer Nejstgaard-Vetlov A/S,
[Frederikssund.
[Der vedlægges kopier af revisionsproto
kolat et med sidenumrene 4 og 5. .
fortsættes

.

______________.

1

fortsat

ad. pkt. 9 fortsat
Jævnfør boligstyrelsens bekendtgørelse af
3. september 1982, kap. XI skal byrådet
foretage en kritisk gennemgang af regn
skaberne med henblik på, om selskabet og
dets afdelingers drift og økonomi opfyl
der lovgivningens k r a v .

'

Intet indstillingsbilag.
Ejendomsudvalget anbefaler overfor øko
nomiudvalget , at regnskabet fremsendes .
via kommunens revision til byrådets god
kendelse .
Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 9 /
juli 1985, at regnskabet skulle fremsen
des til Kommunernes Revisionsafdeling,
før udvalgets indstilling til byrådet.
Kommunernes Revisionsafdeling meddeler i
skrivelse af 24. juli, at man i forbin
delse med revisionen har noteret sig, at
foreningens revisor i protokollatet be
mærker , at der har foregået overførsler
mellem plankontiene mellem afdeling I og
II, hvorved der for afdeling II opstår en
renteindtægt,

der rettelig hører til af

deling I.
Efter revisionens opfattelse kan byrådet
godkende foreningens regnskab under for
udsætning af, at de i revisionsprotokol
latet nævnte forhold fremtidig iagttages.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

fortsat
ae. pkt. 12
Byrådsmøder
Det foreslås,
at byrådsmødet den 25. september

(2. bud

getbehandling) på grund af sammenfald
med VM-fodbo1dlandskamp flyttes til
tirsdag den 24. september,
at byrådsmødet den 16. oktober på grund
af sammenfald■med VM-fodboldlandskamp
flyttes til onsdag den 23, oktober
at byrådsmødet den 20. november på grund
af kommunevalget dagen før flyttes til
onsdag den 27. november
at konstituerende møde afholdes onsdag
den 4. december k l . 19.00 .

.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet

■

med anbefaling.

af. pkt. 16
40-året for Danmarks befrielse
Der er udarbej det regnskab over afholdte
udgifter i forbindelse med arrangementer
i anledning af 40-året for Danmarks b e 
frielse den 4. og 5. maj 1985.
Det samlede beløb udgør kr. 20.847,71.
Der

søges

en

tillægsbevilling

på

kr.

21.000 på konto 605 00 130 04, Arrange
menter i forbindelse med Danmarks befri
else, som foreslås finansieret over kon
to 605 00 120 08, Konsulentbistand,

ad

vokatomkostninger o .lign.
økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
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ag. p k t . 25
Bøder for overtrædelse af folkeregister
lovgivningen
Folkeregistret anmoder om tilladelse til
at kunne idømme personer bøde i følgende
tilfælde;
1) Ved undladelse af anmeldelse af flyt
ning trods påbud
2) Ved meget sen anmeldelse af flytning
3) Kvor politiet har været anmodet om at
eftersøge en person og/eller at foran
ledige , at pågældende melder flytning.
Bøderne skal kun idømmes i grelle tilfæl
de og primært for at virke præventivt,
da det ofte er de samme personer, der ik
ke melder flytning, og folkeregistret {og
i visse tilfælde politiet) må bruge megen
rid på at skrive til de pågældende (i
politiets tilfælde j ournalisering/eftersøgning/afhøring).
Bøder kan "idømmes” af byrådet jfr. § 29
i indenrigsministeriets cirkulære af 7/6
1983

(folkeregisterinstruks).

Fotokopi

af § 29 vedlægges.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrå
det ? at tilladelse til at kunne idømme
bøder foreløbig gives for 1 år.
Bøder kan kun idømmes i grove tilfælde.
Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyn
diges til at idømme bøder.
Der udarbejdes redegørelse til mødet i
august 1986.

initialer:

fortsat
.ah. p k t . 2 7
Bygningsmæssige

ændringer

på

De

gamles

Hj em
plejehjeramet fremsender skrivelse af 18.
febrnar

1985

om

institutionens

ønsker

til terapilokale, frisørsalon og festlo
kale samt skrivelse af 20. november 1984
fra hjemmeplejen om ændringer i kontor
faciliteterne .
Teknisk

forvaltning har beregnet bygge

udgiften til k r . 552.000 excl. løst in
ventar .
IProjektet

er

ikke

indarbejdet

i kommu

nens investeringsoversigt.
Socialudvalget fremsender sagen til øko
nomiudvalget med anbefaling af, at der i
1985 etableres handicaptoilet,
frisørsalon

og

foretages

flyttes

udvidelse

af

adgang til terapien.
Udgi ften

på

finansieret

brutto

k r . 45.000

over konto 5.22.02,

foreslås
tilskud

til hushjælp.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
rned anbef aling.

ai. pkt. 29
Genbesættelse

af

medhjælperstilling

i

Skuldelev børnehave
Skuldelev børnehave
af

8.

maj

1985

ansøger i skrivelse
om

genoptagelse

af

spørgsmålet om genbesættelse af medhjæl
perstilling

40 t/u, som midlertidigt er

sat i bero.
Der er ikke budgetmæssig dækning for den
Hermed forbundne udgift i 1985, idet
der

i byrådets møde

den 17.

april 1985

fortsættes

.

fortsat
a i . pkt. 29 fortsat
blev meddelt en negativ tillægsbevilling
på brutto

kr.

105.000

som følge af,

at

stillingsbesættelsen var sat i b e r o . For
198 6

bemærkes,

at

forvaltningsmæssigt

der

ikke

udarbej dede

i

det

budget

oplæg er indregnet den omhandlede lønud
gift.

'

Der er p r . 1. september 1985 indskrevet
37 børn i institutionen.
Socialudvalget vedtog at afvente budget
forhandlingerne 1986 .

.

Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt,
idet han ønsker
slået

snarest

en

stilling

muligt

og

40 t/u op

ønsker

sagen

forelagt byrådet.
Økonomiudvalget følger socialudvalgets
beslutning.
bogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

aj . p k t . 37

,

Pavillon på Ferslev skole
Teknisk
på

forvaltning

opstilling

af

fremsender
pavillon

på

forslag
Ferslev

skole.
TSG

fremsender

ændringsforslag

af

30.

juli.
Kulturelt udvalg indstiller, at pavillo
nen indkøbes, og at udgiften k r . 140.000
finansieres over kassebeholdningen konto
801 00 004 09.
Mogens

.

Bo Hansen indtager særstandpunkt

under henvisning

til TSG's ændringsfor

slag, som følger:
I stedet for opstilling af pavillon der
ved køb koster kr.
ved leje

4.14 2,-- pr. m2 eller

(3 årig periode)

kr.

fortsættes

4.842,.

Dag og år:

.

Blad nr.

3.265
Onsdag den 21. august
1985
fortsat

kl. 19.00

aj . p k t . 37 fortsat

i byrådssalen.

pr. m2 ,' skal TSG foreslå,
j. den

gamle

at førstesalen

skolebygning

udnyttes

og

ombygges i overensstemmelse med lærerråd
og skolenævns forslag.
Udgiften

hertil er efter licitation k r .

286.000 eller p r . m2

(58 m2 ) kr. 4.931.

Udgiften på k r . 286.000 foreslås
■finansieret ved følgende budgetomplace
ringer :
Kursus m/refusion

kr. 180.000

Dagcenter jfr. notat
af 3/6 85

kr. 120.000

Konto for årsvikarer

kr.

50.000

Sammenlægning af tyskh'old k r .

20.000

Ialt

k r . 370.000

økonomiudvalget fremsender kulturelt ud
valgs indstilling til byrådet med anbefa
ling.
Mogens Bo Hansen fastholder sit særstand
punkt .

Spørgetid

.

Mogens Bo Hansen anmoder i skrivelse af
14. august 1985 om optagelse af følgende
punkt på dagsordenen:
:’Under henvisning til tidligere forslag
skal TSG foreslå, at der indføres spørge
tid ved byrådsmøder fra den 1. januar
1986 ."
Skrivelsen vedlægges.

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

Onsdag den 21. august

Formandens
initialer:

3.266

1985
kl. 19.00

|;2 . Ansættelse af mil jømedarbej der

i byrådssalen

Mogens Bo Hansen har i skrivelse af 14/8
1985 anmodet om optagelse af følgende
punkt på dagsordenen:
:'TSG skal foreslå, at der gennemføres en
ansættelsesprocedure,

således at der kan

ansættes en miljømedarbej der den 1. j anuar 1986."
Skrivelsen vedlægges.

,--7 ,

.^/

/ 9$C
/C-/

j|}'. Vindmølle ved Manderup
Mogens Bo Hansen anmoder i skrivelse af

.

7 ^

„

14. august 1985 om optagelse af følgende
punkt på dagsordenen;

»SoC
C?

‘'Under henvisning til tidligere indstil
ling fra energiudvalget og teknisk udvalg

<5

samt under henvisning til det "forvente
de" afslag fra indenrigsministeriet om
lånefinansiering nu foreligger, skal TSG
foreslå, at der opstilles en 75 Kw/h mølle
ived Manderup.
;Nettoudgiften på ca. 435.000 finansieres
■over kassebeholdningen."
iSkrivelsen vedlægges.

/@ ytiemnt
/ s/bt'P tØ U rS c,

v

Dag og år:

Blad nr.
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Formandens
initialer:

3.267

1985

L U K K E T

MØ

D E
kl. 16.00
i byrådssalen.

Ij. Til efterretning

. Alkoholbevilling Skibby Bodega

3 . Regnvandsbassin m.v. Venslev Nord,
licitation

;4. Foreningens horns Herred Films Kino

5. Salg af Rosenvænget 1 ? Skibby

-6. Meddelelser

fortsættes

..

