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Dagsorden til byrådets møde
Onsdag den 18/1 1989, kl« 19.00 i
byrådssalen på rådhuset.

ver ‘
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Medlemmer: Gitte Schønemann
Hanne Kyvsgaard
F. Thei11 Hansen
firling Jensen .
Bent Olsen
Lise Lotte Due
Jørn Poulsen
Birgit Bangshof Mortensen
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Orla Hansen
Anni Skov
Anders Clausager
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen
Bemærkninger:
Det lukkede møde starter

OO
M .

kl. 16.30.
Turist- og erhvervschef Søren
P. Sørensen er, som byrådet
vedtog den 21/12-88,

invite

ret til at give en oriente
ring om Team Horns Herred.
Tidspunkt for mødets afslutning:
df.

/ /

Form andens
initialer:

B Y R Å D S M Ø D E

i . udvalgsdagsordener
Til byrådets orientering.
Dagsordener fra afholdte møder i følgen
de udvalg er udsendt tidligere.
Ejendomsudvalget - den 19. december
Teknisk udvalg - den 22. december
Kulturelt udvalg - den 19. december
Socialudvalget - den 20. december
Hovedudvalget for administrationen - den
19. december
Sikkerhedsudvalget - den 22. december
økonomiudvalget - den 10. januar

B Y R Å D S M Ø D E

2. Zonelovstillarielse til opførelse af en
familiehus pa matr, nr. 3-d Vejleby-by,
Eerslev
J.nr. TE 131-1988
Ejeren af ovennævnte ejendom ansøger om
byggetilladelse til opførelse af et en
familiehus .
Grunden ligger i den sydlige del af Vej
leby og er omfattet af lokalplan nr. 32.
Lokalplanen angiver grunden som pc
parcel)

(ny

uden for området med særlige be

stemmelser .
Byrådet har zonelovskompentencen.
Ejendomsudvalget anbefaler i møde den 19
december 1988, at der meddeles zonelovs
tilladelse.

B Y R Å D S M Ø D E

ZonelovstiIladelse til opførelse af 3
dobbelthuse på Pilehaven 2 , 4 og 6 i
Ferslev
J.nr. TF 01 .03 .04G 01
Der er for ejeren indgivet ansøgning om
tilladelse til at bebygge ovennævnte
grunde med dobbelthuse.
E jend oms ud v aIg e t anbefaler i møde den

19 . december 1988, at der gives zonelovs
tilladelse til ét dobbelthus.
Socialdemokratiet afventer stillingtagen
til sagens behandling i byrådet.

Dag og år:

Blad nr.

5
Onsdag den 18. januar
1989
B Y R Å D S M Ø D E
kl. 19.00
i byrådssalen
Zonelovstilladelse til flytning af Lin
debjerggård, matr, nr. 8 m.fl. Manderup
by, Skibby
J.nr. TF 01.03.03G01
Sagen sendes til Hovedstadsrådet.
Der søges om tilladelse til nedrivning
af eksisterende gårdanlæg, da bygninger
ne er i meget dårlig stand. Da gården
idag er placeret på et lavt og fugtigt
sted i terrænet, ansøges om tilladelse
til at måtte genopføre gårdanlægget ca.
100 m vest for den nuværende placering,
idet terrænet her skulle være mere veleg
net.
I henhold til zonelovens § 7 stk 2. kræ
ves der zonelovstilladelse for så vidt
angår beliggenheden og udformningen af
beboelsesbygninger til landbrug, når dis
se ikke opføres i tilknytning til ejen
dommens hidtidige bebyggelsesarealer

(max

20 meters afstand).
Hovedstadsrådet er zonelovsmyndighed.
Bygningerne er udformet som traditionel
le længehuse med høj tagrejsning og er
placeret i forbindelse med den eksisteren
de indkørsel.
Ejendomsudvalget indstiller i møde den
19. december 1988,at sagen sendes til
Hovedstadsrådet med anbefal
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5- Erhvervsvirksomhed i landsby. Kirkegade
20, matr, nr. 26-d og 29-b Ferslev by>
Ferslev
J.nr. TF 01.03.04G01
Køberen af ovennævnte ejendom ansøger om
tilladelse til indretning af erhvervs
virksomhed på ovennævnte ejendom belig
gende i boligområde i Ferslev landsby.
qødåcLdJ

Ejendomsudvalget anbefaler i møde den 18.
december 1988, at der gives zonelovstil

,/Pu/jé

dot*,

/cdit

QlA

ladelse og dispensation til erhvervsudø
velse på betingelse af, at lokalplanens

au

øvrige forudsætninger overholdes. Ejen
domsudvalgets formand bemyndiges til at

,4

ijtd /(ouaa ,

godkende en eventuel skiltning.
Ansøgning har vær et sendt til høring i
landsbyen.
Der er indkommet 1 skriftlig indsigelse
og 1 telefonisk kommentar vedrørende
støj og trafikproblemer.
Intern notits af 9/1-89 fra teknisk for
valtning vedlægges.

'td&dcjé.

B Y R Å D S M Ø D E

6 . Endelig vedtagelse a£-lokalplan nr, 49
for erhvervsområde ved Hanghøjvej
J.nr. TF 01.02.G5P16/49
Forslag til lokalplan nr. 49 for
erhvervsområde E 6 nord for Hanghøjvej
har være fremlagt til offentlig høring
i perioden fra 4. oktober til 29. novem
ber 1988.
Der er ikke indkommet indsigelser.
Ved lokalplanens vedtagelse ophæves lo
kalplan nr. 55, således at lokalplan nr.
49 kommer til at gælde for hele kommune
planområde E6.
Der er samtidigt foretaget matrikulære
ajourføringer af lokalplanen begrundet
i de udstykninger og vejudlæg, der er
foretaget

i området, siden lokalplanen

første gang blev vedtaget i august 1985.
Ejendomsudvalget anbefaler i møde den
19. december 1988, at lokalplan nr. 49
vedtages endeligt.
økonomiudvalget anbefaler i møde den 10.
januar 1989 ejendomsudvalgets indstil
ling.

B Y R Å D S M Ø D E

7 - Skuldelev skole —

ombygning

Overførsel af anlægsbeløb
J.nr. TF 82.20.04003
Da ombygningsarbejdet ikke er tilende
bragt, ansøger teknisk forvaltning om
overførsel af det resterende anlægsbeløb
på 153.000,- kr til 1989.
Ejendomsudvalget anbefaler i møde den
19. december 1988, at k r . 153.000,på konto 301 03 870-50 overføres til
1989 og frigives til færdiggørelse af
ombygningsarbejdet.
økonomiudvalget anbefaler i møde den 10.
januar 1989 ejendomsudvalgets indstil
ling.
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Onsdag den 18. januar
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B Y R Å D S M Ø D E
kl. 19.00
i byrådssalen.
8• Havnereglement for Skuldelev havn.
Journal nr. G8.G3.02P24
Skuldelev bådelaug har på møde 1. dec.
1988 i teknisk forvaltning overbragt et
nyt havnereglement for Skuldelev havn
med anmodning om Skibby kommunes godken
delse .
Havnereglementet er godkendt på et besty
relsesmøde den 21. nov. 1988 og ligger
i sagen.
I reglementet henvises til "Standardreg
lement for overholdelse af orden m.v.
i/ved Danske havne/broer", som ved godken
delse af det nye havnereglement er gæl
dende for Skuldelev havn.
I forhold til det oprindelige reglement
omhandler standardreglementet nogle be
stemmelser, der giver havneopsynet befø
jelser som myndighed, og dette er en væ
sentlig men bevidst afvigelse fra tidli
gere reglement. Herudover kan det ligele
des konstateres, at standardreglementet
også gælder for erhvervshavne, og som så
dan også er konstrureret til at håndtere
erhverv på havnen.
Teknisk udvalg anbefaler på møde den 22.
december 1988, at det forelagte regle
ment godkendes.

Form andens
initialer:

Dag og år:

Bl?d nr.
10

Onsdag den 18. januar
1989
B Y R Å D S M Ø D E
kl. 19.00
i byrådssalen.
9. Jordafdækning af Maglehøjgård losse-

J.nr. TF 07.03P27
I forbindelse med lossepladsudvalgets
behandling af godkendelsesskrivelsen til
ekstra deponering, forbeholdt Bramsnæs
kommune sig at udtræde af samarbejdet
mod et kontant vederlag til dækning af
de fremtidige udgifter.
Bramsnæs kommune er usikker på, hvad der
videre sker på pladsen ved ekstra depone
ring og ønsker ikke at blive draget til
ansvar for nye tiltag.
Efterfølgende har der været afholdt møde
med Bramsnæs kommune for en afklaring
af betingelser for udtrædelse, og tek
nisk forvaltning har

herefter i samar

bejde med Cowiconsult forsøgt at opstil
le mulige udtrædelsesbetingelser.
Teknisk udvalg vedtog på møde den 22.
december 1988, at der optages forhandling
i lossepladsudvalget om Bramsnæs kommunes
udtrædelse mod betaling af et engangsve
derlag på betingelse af:
at Bramsnæs kommune efter gældende forde
lingstal er med til at betale for det
igangsatte undersøgelsesprogram samt
eventuelle yderligere tiltag,
at Bramsnæs kommune herudover forpligter
sig til at afholde sin del af eventu
elle nye udgifter til nye tiltag på
baggrund af ny viden eller ændret lovgivqing.
,
JaM a/w a .
aaa
Inden forhandlinger optages bør det afkla
res, om Skibby kommune vil acceptere al
ternativ afdækning.
fortsættes.. . .
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B Y R Å D S M Ø D E

Fortsat
Med hensyn til afdækning kan udvalget , s
_
fyAiCrwL
qå ind tor alternativ anvendelse af
i A.f.Lud*lt< 6(&4 ^
brugs jord-.' Der opkræves markedspris for
/kk /&h L
at modtage g-e-nbrqd&i^-e-rd. Leverandøren
skal forpligtige sig^til at levere muld
jord i takt med gonfe^ugojord i forhol
det 1:5.
Ånders Clausager overværede behandlingen
af sagen.

Dag og ar:
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Onsdag den 18. januar
1989
B Y R Å D S M Ø D E

kl. 19.00
i byrådssalen.
j_0 . Sølvkær' H I .

Detailkloakering tor del af

boligområdet.
J.nr. TF 13.G6.00G01
Teknisk forvaltning forelægger projekt
og udbudsmateriale for delvis kloakering
af Sølvkær III til godkendelse.
Projektet skal senere suppleres med et
stuvningsbassin m.v. for regnvand, før
hele Sølvkær III kan afvandes.
Anlægsudgiften for det foreliggende pro
jekt er anslået til kr. 276.000 incl.
administration og projekt m.v.
Arbejdet foreslås udbudt i indbudt lici
tation til udførelse i perioden 1. feb.
til 31. marts 1989.
Teknisk udvalg godkender på møde den 22.
december 1988, kloakprojektet.

.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation,
hvorefter forvaltningen administrativt kan
godkende licitationsresultatet, når bevilling foreligger.

■
.

Til kloakeringen søges følgende anlægsbe
villinger:
konto 051 00 955 02 indtægt 170.016 k r .
"

052 00 860 05

"

052 008

"
udgift

212.520 "
276.000 "

Til finansiering af anlægsudgiften på
k r . 276.000 er optaget rådighedsbeløb i
1988 på k r . 120.000 som overføres til
1989, hvor der er optaget rådighedsbeløb
på kr. 124.000. Det herefter manglende
rådighedsbeløb på k r . 32.000 dækkes fore
løbig af kassebeholdningen og senere af
øgede indtægter.
økonomiudvalget anbefaler i møde den 10.
januar 1989 teknisk udvalgs indstilling.

■
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* Retningslinier for lejrskolevirksomhed
J. n r . KR 17.04.04
Kulturelt udvalg har genoptaget Venstres
forslag af 15/9 1987 om igen at åbne mulig
hed for, at de enkelte klasser og deres for|æidre kan fremskaffe beløb til supplement
til de af kulturelt udvalg afsatte midler.
Forslaget er genoptaget på baggrund af en
ansøgning fra forældrene til 8. B. på Marbækskolen om dispensation fra retningsli
nierne om afholdelse af lejrskolevirksom
hed, som blev behandlet i kulturelt ud
valgs møde den 28. november 1988. Udvalget
afviste sagen under henvisning til de gæl
dende regler.
Forvaltningen kan oplyse, at Venstres for
slag har været til udtalelse i lærerråd
og skolenævn i slutningen af 1987 og begyn
delsen af 1988, samt i skolekommissionen
den 9/2-88, hvor sagen faldt efter afstem
ning.

-

Kulturelt udvalg indstiller på sit møde den.
19. december 1988, at retningslinierne for
lejrskolevirksomhed ikke ændres,
Hanne Kyvsgaard og Lise Lotte Due indtager
sær standpunkt, idet de ønsker Venstres
forslag af 15. september 1987 forelagt by
rådet, idet de samtidig ønsker, at der gi
ves muligheden for, at den nuværende tids
ramme for lejrskoleophold på 5 dage udvi
des. Det er dog en betingelse, at kommu
nens tilskud, som udbetales med beregning
på 5 dages ophold, fastholdes.
En eventuel udvidelse af dagetallet må så
ledes finansieres af eleverne selv.

lU l

AtAføwLL

\

B Y R Å D S M Ø D E

Udtråden' af Skuldelev skolenævn
Lars Dam, Søgade 20, Venslev, ansøger i
skrivelse af 14. december f.å. om at ud
træde af Skuldelev skolenævn, da han ikke
længere har børn, som går på Skuldelev
skole.
Såfremt byrådet godkender ovennævnte, er
Tom Søndergård, Egernvej 5, Sønderby sup
pleant og er villig til at indtræde i
Skuldelev skolenævn.

B Y R Å D S M Ø D E

13. Vindfang - Skolevejens børnehave
J.nr. SF 16.04.02.02.
Ved skrivelse af 20. november 1988 frem
sender forældrerådet ved Skolevejens bør
nehave forslag til etablering af et vind
fang .
Forældrene påregner selv at udføre arbej
det, og udgiften hertil beløber sig til
ca. k r . 33.000, som man ønsker, at kommu
nen fiansierer.
Kulturelt -udvalg

anbefaler på møde den

28. november 1988 forslaget med den be
mærkning, at der ikke indenfor kulturelt
udvalgs konti er mulighed for at yde
tilskud.
A ønsker dog arbejdet udført af momsre
gistreret virksomhed.
Tegninger er vedlagt sagen.
Socialudvalget fremsender i møde den 20.
december 1988, sagen med anbefaling.
Etablering af vindfang finansieres med
k r . 20.000 via det afsatte puljebeløb
vedr. børneområdet. Restbeløbet finansie
res af institutionens egne konti.
Anni Skov afventer stillingtagen.
Birgit Bangshof Mortensen erklærede sig
inhabil ved punktets behandling.
økonomiudvalget den 10. januar 1989:
Birgit Bangshof Mortensen blev af udval
get erklæret habil.
økonomiudvalget anbefaler socialudval
gets indstilling. Birgit Bangshof Morten
sen og Hans Jørgen Mortensen ønsker dog
arbejdet udført af momsregistreret virk
somhed.

B Y R Å D S M Ø D E

14- Tilsynsrapport vedrørende klub 200
J.nr. SF 16.04.06.
Socialudvalget og kulturelt udvalg be
handlede på et fællesmøde den 19/12-88
sag vedrørende tilsynsrapport fra hen
holdsvis Embedslægeinstitutionen og Ar
bejdstilsynet. Det besluttedes på mødet
at fremsende sagen til byrådet med føl
gende bemær kninger:
1. Ventilation med friskluft/varme udfø
res .

f

Odgiften til ventilation k r . 17.000
foreslås finansieret ved overførsel
af ikke forbrugte beløb vedrørende
rengøring af klub 200 fra 1988 til
1989-budgettet.
2. Gulvbelægning i basislokale og del
af gang udskiftes med linolium. Tæp
perne renses efter behov i sikrings
rummet, dog undersøges om dispensati
on er afhængig af rensning af tæpper
eller tæpperne skal udskiftes.
Teknisk forvaltning har efterfølgende
op- lyst, at den meddelte dispensation
ikke er afhængig af udskiftning af
tæpperne, men alene af rensning af
disse, som e£ foretaget. Udskiftning
af tæppebelægning i basislokale og del
af gang ialt kr. 34.500 forslås finan
sieret af det i 1989 afsatte beløb på
kr. 35.000 til samme formål.
Til efterretning kan tilføjes, at effek
tive foranstaltninger mod fiberdrys fra
mineraluldslofterne er indbefattet af
byrådsbeslutning af 21. december 1988,
fortsættes....
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14. Fortsat
hvorefter alt synlig mineraluld fjernes,
og der opsættes træbeton mellem bjælker
ne for ialt kr . 115.000.
økonomiudvalget fremsender i møde den
10. januar 1989 sagen til byrådet med
anbefaling.
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Beskæftigelsesudvalget
J.nr. BK Q0.01A15.
I forbindelse med behandling af budgettet
for 1989 vedtog byrådet at nedlægge be
skæftigelsesudvalget pr. 1/1-89.
Beskæftigelsesudvalget har efterfølgende
på møde den 6/12-88 indstillet, at udval
get bibeholdes i 1989.
Byrådet udsatte på sit møde den 21/12-88
sagen på yderligere oplysninger.
Til byrådets møde var oplyst, at der ved
en beslutning om bibeholdelse af beskæfti
gelsesudvalget samtidig skulle ydes en
tillægsbevilling på k r . 15.000 til udbeta
ling af diæter.
Efterfølgende har Anders Clausager i skri
velse modtaget den 22. december 1988 stil
let en række spørgsmål.
Beskæftigelseskonsulenten har udarbejdet
svar, som ligger i sagen.
økonomiudvalget indstiller i møde den 10.
januar 1989 til byrådet, at beskæftigel
sesudvalget fortsætter som før 1. januar
1989.
Udgiften til diæter forventes at kunne
afholdes indenfor budgettets rammer.

B Y R Å D S M Ø D E
L U K K E T
M Ø D E

Retningslinier for salg af fast ejendom
- kommissionsattale
J.nr. TE 82.G2A26

B Y R Å D S M Ø D E

L U K K E T

M Ø D E

Bidrag til hoved- og detailkloak på
matr.nr. 16 dy Skuldelev
Sagen afgøres af økonomiudvalget.
J.nr. TF 06.01.00029.

uag og ar:
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