SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET.
Økonomiudvalget indkaldes herved til møde, tirsdag
den 18. april 1978 kl. o9,oo på borgmesterens kon
tor, med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Formand.

2.

Valg af næstformand.

3.

Gennemgang af forretningsorden.

4.

Mødetider.

5.

Orientering og efterretning.

6.

Tilbagebetaling af udbetalt rejsegodtgørelse til et byrådsmedlem.

N r.

7•

Opgørelse over diverse restancer.

./.

Bilag vedlægges.
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8.

2.
Formandens
initialer:

Evt. salg af pantebrev
fof
i ejendommen matr.nr. 11— , Slangerup by og

£

G *s

P .fo .

e
/

sogn, beliggende Kingovej 17, Slangerup.
Socialudvalget anbefaler at kommunen sælger

Ig>

/

.

pantebrevet.

9.

Optagelse af skolebørn i dagplejeordningen.
Socialudvalget indstiller, at der oprettes dag
pleje for børn i skolepligtig alder til 2o børn

c

/

s)

i plejeintervallet 21 - 32 timer ugentlig med
virkning fra 1/8-1978.
Endvidere indstiller socialudvalget, at der gi
ves tillægsbevilling på ialt kr. 94.9oo,- for
delt på 9 dagplejekonti.
Der er statsrefusion på beløbet med 5o% = kr.
å7.45o,-.

lo.

Ekstraordinære beskæftigelsesfremmende foran
staltninger.
Socialudvalget indstiller, at der oprettes følg
C-%—y

ende elev- og praktikpladser:
Ialt 3 elevpladser ved Slangerup kommune
1 praktikplads ved teknisk forvaltning.
1 EFG praktikplads ved biblioteket.
4 praktikpladser ved daginstitutionerne.
1 praktikplads ved tandklinikken.

N f.
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11.

Ombygning af Jørlunde alderdomshjem.

Formandens
initialer:

//

Byggeudvalget indstiller, at ombygningsarbej

f iØ l-

det på alderdomshjemmet udføres efter regning
af håndværkere som følgende:
Murer

:

I
II

Tømrer/snedker
:

I
II

VVS

:

I
II

El

:

I
II

Glarmester :

I

Maler

:

I
II

Gulv

:

I
II

Kaj Andersen, Hørup
Ib V. Hansen, Annemarievej 4,
Slangerup.
Egon Hansen, Lærkevej 2, Slan
gerup .
Meinert Noppenau, Lupinvej 9,
Slangerup.
Ole Beck, Banegraven 13, Slan
gerup .
Blikkenslagergården, Uvelse.

/ »m

C U ^,

Luna-tex, Bøllemosevej 1, Uvelse.
Viuf Jørgensen, Slangerup.
Chr. Wolsted, Lebahnsvej 2,
Slangerup.
Slangerup Gulvservice, v/Benny Carlsen.
Børge Hansen, Ølstykke.

Afskrivning af boligsikringsrestance

13.

Afskrivning af boligsikringsrestance

*/« D AFO LO -FR ED E RIKS HAVN

O & S

£ & G .o oe>

V. Brasen, Bøgevej 8, Slange
rup.
Kok- Andersen og Jørgen Ander
sen , Slangerup.

12.

N r. 588

(y^y-c-r-^

1 0 -2 -3

14.

Udvidelse af idrætshallen - kapitalbevilling.
Arkitektfirmaet har oplyst det vil koste kr.
28.6oo,- + moms at få udfærdiget skitseprojekt.
Ialt omkostninger for skitse
projekt udgør herefter

33.748,- kr.

Der er bevilget

2o.ooot- kr.

Yderligere kapitalbevilling
der søges ...................

15.

13i748i-_kri

Ansøgning om tilladelse og ekstrabevilling
til ombygning af Kvinderup skole, således
at der indrettes et ekstra klasselokale.
Skolekommissionen anbefaler, at der indrettes
2 klasseværelser.
Kulturelt udvalg anbefaler, at de tekniske pro
blemer undersøges i den hensigt at indrette yderligere et klasseværelse. Eventuelt kan
"staldbygningen" inddrages til formålet (sene
re børnehaveklasse). Boligen ønskes bevaret.
Endvidere søges om tilladelse til at udarbejde
skitseprojekt.

16.

Anlæg af offentlige stier.
Der er foretaget endelig afregning med grundej
erforeningen Brantegård på indestående fra lo/l
1973 til anlæg af veje og stier i Brantegårdsudstykningen.
Teknisk udvalg indstiller, at det frigjorte
restbeløb kr. 65.865,64 frigives som anlægsbe-

N r. 588
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villing til udbygning af stier i kommunen på
konto 236 35 olo-o4, offentlige gang- og cykel

f .

stier.

17.

Buslomme Gørløsevej, Uvelse.
1.

matr.nr. 7“ Uvelse, har til
trådt forlig på erstatning for afståelse af
areal m.m.
ci

2.

Id

matr.nr. 7— og 7— Uvelse, kan
ikke acceptere tilbuddet på erstatning for
jordafståelse m.m.

Teknisk udvalg indstiller, at man frafalder
ekspropriationsindgreb overfor ejendommen matr.
cL
b
nr. 7— , 7— Uvelse, og at man i stedet for, i
medfør af vejbestyrelseslovens § 43 eksproprie
rer det for anlæg af buslomme nødvendige areal
h
alene fra ejendommen matr.nr. 7— Uvelse, i alt

2

ca. 29 m .

18.

C

f*

Evt. køb af ejendommen matr. 17— og 17—
"Gourmetgården".

Ejeren tilbyder ejendommen til salg for kr.

I.5 0 0 .0 0 0 ,- .
Ved den nye vurdering er ejendomsvurderingen
?
kr. 1.5o5.ooo,-. Grundareal 1.999 ni , bebygget
areal ca. I .000 m^.
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19.

Brandvæsenet.
Brandkommissionen indstiller, at Hans Sørensen
udpeges som 2. vicebrandin
spektør.

2o.

Lyngevejen.
0
Ekspropriation fra ejendommen matr.nr. 17— ,
17-, 17- og 17- Uvelse.
Teknisk udvalg indstiller, at man i medfør af
vejbestyrelseslovens § 43, vedtager at ekspro
priere jord fra ovenstående ejendomme, jfr.
vedlagte opgørelse over arealerhvervelse og
rådighedsindskrænkninger.
Udgiften anslås til ialt kr. 14o.ooo,-.

Bilag vedlægges.

21.

Stianlæg.
Prioritering af udbygning af stinettet i Slan
gerup kommune.
Teknisk udvalg indstiller og anmoder om tilla
delse til at erhverve de på udvalgets fremsend
te tegning viste arealer for anlæg af en sti
fra Lystrup til Uvelse.

22

.

Lokalplan 15.
Arkitektfirma Bybro & Haastrup fremsender for
slag til lokalplan for "Bakkebo's" jorder,
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matr.nr. 7— , 7— Slangerup, v/Lystrupvej.
Byplanudvalget indstiller at forslaget til lo
kalplan vedtages, i henhold til bestemmelser i
kommuneplanlovens § 21.

Bilag vedlægges.

23.

Ændring af honorar for tilsyn med sproglabo/

ratoriet på Kingoskolen.
Skolekommissionen må på det kraftigste anbefa
le, at der findes en ordning inden skoleårets
slutning, idet man ellers må forudse, at sprog
laboratoriet ikke kan fungere i det kommende
skoleår.
Kulturelt udvalg fremsender sagen.
Løn- og personalekontoret henviser til finans
ministeriets skrivelse af 8. januar 1974, og
indstiller at der - såfremt der ønskes udbe
talt honorar - udbetales et grundbeløb på kr.
15,- pr. klasse årligt med tillæg som for ge
nerelle og særlige tillæg til tjenestemands
lønninger.
Den nuværende ordning lyder på 44o,- kr. pr.
måned.
Hvis der er 2o klasser på Kingoskolen vil be
løbet blive 3oo,- kr. årligt + + = 2.756,5o kr.

24.

Tillægsbevilling.

2 V.

.s./

/eVj

Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling
på kr. 11.588,72 på konto o32 o2 olo-o4 - løn
ninger, Idrætshallen.
Økonomisk forvaltning kan oplyse at tillægsbe-

N r.
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villingen kan financieres enten ved besparel
ser på andre konti under udvalgets forvalt
ningsområde eller ved forbrug af kassebehold
ningen .

25.

Tillægsbevilling.
Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling
på kr. 14.679,9o på konto 3ol o3 35o-5o - and
re tilskud.
Beløbet er stjålet ved indbrud på Byvangskolen
den 23/12-1977Det indskærpes overfor skolen, at de ikke frem
over bevarer større summer af penge, max. kr.
5oo,-.
Økonomisk forvaltning oplyser at tillægsbevil
lingen kan financieres enten ved besparelse på
andre konti under kulturelt udvalgs forvalt
ningsområde eller ved forbrug af kassebehold
ningen .

26.

Tillægsbevilling.
Ansøgning om tillægsbevilling på kr. lo9.249,ol
på konto 3ol 3o 28o-oo - undervisningsmidler,
Uvelse skole.
Manglende undervisningsmateriel., da dette ikke
er blevet suppleret tilstrækkeligt fra skolen
var en 3-klasset skole til i dag en 7-klasset
skole.
Skolekommissionen anbefaler med 5o% i indeværen
de år og 5o% i finansåret 1979.
Kulturelt udvalg godkender skolekommissionens
indstilling.
Økonomisk forvaltning oplyser at financiering
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kan ske ved besparelser inden for kulturelt ud

f

valgs forvaltningsområde. Såfremt dette ikke er
muligt vil en financiering af kassebeholdningen
endnu kunne lade sig gøre.

27.

Budget for 1979.

28.

Personalesager.

a) Ansættelse af pedel på Slangerup skole.

b) I instruks for ansættelse er det bestemt, at
kommunaldirektøren skal orientere om nyan
sættelser ved kommunen.
Man mener at der er et yderligere behov for
information nemlig om fratrådte.
I denne anledning anmodes der om godkendelse
af, at orienteringen sker på den måde at der
1 gang om måneden udfærdiges en fortegnelse
over tilgang og afgang af personale ved
Slangerup kommune hvor vedkommendes navn,
stilling og tjenestested anføres.

f' L z L
29.

Eventuelt.

er***

S
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