SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET.

Økonomiudvalget indkaldes herved til møde, tirsdag
den 2o. juni 1978 kl. 08,00 på borgmesterens kontor
med følgende dagsorden:

Fraværende.

1.

Orientering og efterretning.

2.

Beværterbevilling til "Mc. Cloud".

3.

Udstedelse af frigørelsesattester til rengøringspersonale i skolernes ferie.

A.

Ekstern uddannelse af personale.
A/S DAFOLO fremsender tilbud på konsulentbi
stand vedrørende seminar for rådgivergruppen.
Socialudvalget finder det mere relevant, at
rådgivergruppen deltager i de af Frederiksborgamtskommune planlagte fase 3 kurser.
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5.

Udvidelse af Uvelse børnehave.
Byggeudvalget for Uvelse børnehave, indstil
ler at der ydes kapitalbevillinger på følgen
de :
-de

Til retablering af udenomsarealer

Kr.

5 9 -3oo

Til montering af den udvide
de børnehave

Kr.

9o.26o

Ialt

Kr.

1 4 9 .56o

Økonomisk forvaltning bemærker, at til udvidel
se af Uvelse børnehave er der i 1978 afsat rå
dighedsbeløb på kr. 5 6 6 .ooo. Dette beløb er imidlertid forbrugt ved en kapitalbevilling gi
vet den 22. marts 1978.
Da der ikke iøvrigt er afsat rådighedsbeløb
til investeringer indenfor den sociale sektor
i 1978 vil en eventuel financiering af kapital
bevillingen på ialt kr. 1 4 9 .56o kunne ske såle
des:
a) Ved besparelser på andre udvalgs rådigheds
beløb.
b) Ved besparelser på driften.
c) Ved forhøjelse af kommunens lånebehov.
d) Ved forbrug af kommunens kassebeholdning.

6.

Tillægsbevilling - til vedligeholdelse af
Slangerup børnehave.
Socialudvalget indstiller at arbejdet igangsæt
tes, og samtidig undersøge om børnehaven har
financieringsmuligheder, evt. ved optagelse af
lån.
Økonomisk forvaltning bemærker, at institutio
nens samlede bevilling i 1978 er på 1 .1 6 2 .ooo
kr. Det er oplyst at det ikke er muligt at fin
de besparelser indenfor denne bevilling.
Det må således indstilles, at såfremt udgiften
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ikke kan financieres ved lån optaget af insti

L— _____________ 1

tutionen, vil financiering kunne ske ved:
Refusion

I6.500 kr.

samt enten a,b eller c
a) Forbrug af kassebeholdningen.
b) Forøgelse af kommunens gene
relle lånebehov.
c) Besparelse indenfor andre om
råder indenfor socialudval
gets forvaltningsområde

l£.5oo kr.
3 3 .ooo kr.

7.

Overenskomst med dagpiejemødre.

8.

Slangerup Ungdomsklubs lokaleproblem.
Kulturelt udvalg indstiller, at garagen på ru

8-

y^Cø^~

tebilstationen forsøges indrettet til Slange
rup Ungdomsklub.
Samtidig ansøges om frigivelse af 1 5 7 .000 kr.
til indretningen.
Økonomisk forvaltning bemærker at bevillingen

o

4

vil kunne financieres af rådighedsbeløb afsat
i 1978.

^3
^ O »^1

__

Byplan- og bygningsudvalget meddeler, at man
ikke finder at garagebygningen der er belig

e f

gende på et sted med dårlige jordbundsforhold,
egnet til ungdomsklub.
Udvalget kan heller ikke anbefale, at ungdoms
klubben placeres ved speedway banen, men skal
anbefale, at der opføres en ungdomsklubbygning
på arealet mellem Kingoskolen og idrætshallen.
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9.

Evt. køb af et areal af
matr.nr. 11b m.fl. af Lokalbanken i Slangerup.
2
Ca. 7oo m å 2oo,- kr.

lo.

Evt. køb af ejendommen
Hauge Møllegård, matr.nr. lo— m.fl. Slangerup.

—

M .

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at der
gives en bevilling til foretagelse af forun
dersøgelser af ejendommens egnethed til bolig
formål, forinden der tages stilling til hel el
ler delvis erhvervelse af ejendommen.

11.

Vedr, mageskifte af jord, mellem ejendomsselskabet Elmevang og Slangerup kommune.

4 L

/•^»t

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
/C*

Slangerup kommune afhænder parcellerne matr.nr.
8^, 8U og 8V Uvelse, til ejendomsselskabet ElcLX
mevang, og at kommunen erhverver matr.nr. 8

^*7

cg

J

'

Uvelse by og sogn.
°5

^

e’-*-

12.

3

Forslag til lokalplan 16

séy

/./$3

for Metalskolen i Jørlunde, matr.nr. s'3 Jørlunde by og sogn.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at for

-t
*T'

slaget til lokalplan vedtages, i medfør af lo
kalplanlovens § 21.
Udvalget skønner ikke at der er behov for af
holdelse af borgermøde om lokalplanen.
./.

Bilag vedlægges.
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SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET - den 1 6 /6-1 9 7 8 .

TILLÆGSDAGSORDEN til økonomiudvalgets møde, tirsdag
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den 2o. juni 1978 kl. 08,00 - som følgende:

1.

Kommunens årsregnskab for 1 9 7 7 -

./.

Regnskab med bemærkninger vedlægges.
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