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JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
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Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde

(1a * c-c {/ •

mandag, den 13. februar 1978, kl. 14.30

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse I,
med følgende
D A G S O R D E N

:

1.

søger om eftergivelse af restskatterne for ind

ansøger om

3,

søger om forlængelse af
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ansøger om eftergivelse ai

åt.

6 . ÅføtA tføfø{ <2ufø.

5.

K.F.U.M, ansøger om fritagelse for beskatning foi
kommunal grundskyld til kommune og amt vedr. mati
nr. 2 i, 2 k, Neder-Draaby, Vænget 5>Jægerspris..
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Indsigelse mod tilslutningsbidrag på matr.
nr. lim og lis ffieder-Dråby.
Køber af nævnte grund har efter at have modtaget
regning på diverse tilslutningsafgifter, gjort
følgende indsigelser:
1 hvorfor er bidragene steget s<a. meget i forhold
til oprindelig opkrævede bidrag for området.

2 hvorfor der ikke gives afdragsordning mod
rentetillæg.

3 hvorfor bidrag til detail og regnvandsledning,
da en tilslutning ikke får konsekvens for
kommunens vedligeholdelse, samtidig med at
hovedledning er placeret lige uden for grunden
4 hvorfor betale vandtilslutningsbidrag når der :
forvejen er indlag stik på hovedparcellen.
Der søges samtidig om:
enten udsættelse af betaling
eller en afdragsordning-.

7.

/

M

Forslag til ændring af overenskomst mellem
Skorstensfejerm. Chr« Lund og kommunen
Chr. Lund søger om ændring af kommunens vederlags
beregning således, at vederlag beregnes af
grundbeløb uden momstillæg. Kommunen beregner
vederlag af grundbeløb + moms.
Nuværende vederlag beregnes med 5 io.
Bogholderiet: Ved ændring af beregning bør
vederlagsprocenten ændres til
» da kommunen
ved uændret procent nedsættet vederlag i forhold
til tidl. opkrævninger.
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Anlægsudgifter og lånemuligheder i ,1978
Indenrigsministeriets cirkulære af
1977.

Dag og Sr:

6 . december

?.•.
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Matr.nr. 2 A af Dalby.
Økonomiudvalget har efter forhandling den 25 # nov.
1977 vedtaget at lade udarbejde lokalplan for det
her omhandlede område med henblik på opførelse af
en børnehave*

^

Videre behandling af sagen på Teknisk ud
valgs møde den 26.1.1978.
26.1.1978: Oer blev uddelt til hver af udvalgets
medlemmer et forslag til lokalplan.
Sagen blev iøvrigt udsat til den 3.2.78

Teknisk udvalg tilbagesender sagen til ØKONOMIUD
VALGET, idet man indstiller det udarbejdede forslag
til lokalplan til godkendelse.

10

.

Byplanvedtægt nr. 9«
I nævnte byplanvedtægt er der vist en gennemføring
af Nøddekrogen frem til Duemosevej.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til en evt.
realisering heraf.

TEKNISK UDVALG indstiller, at der etableres sti
og med forskudte bomme anbragt ved Nøddekrogens
afslutning ud i mod det ”grønne område1’.
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Teknisk udvalg har på grundlag af ovenstå /Uiu é a
ende indledt forhandlinger med arkitekt
Sv Allan Jensen, og indstiller på grundlag lltaatu
heraf sagen til byrådets vedtagelse, og
Sc
hvorefter forslag til lokalplan senere
T
vil blive forelagt byrådet*
BYRÅDET 2o.12.77: T.U. indstilling godkendes.
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Hep« af stophaner.
Siden 4*1«77 har Erik Johansen fået enhedspris,
kr. 495»- excl«..moms for udskiftning af stopha
ner. Under hensyntagen til den alm. stigning af
lønninger og gravetimer foreslår E.J., at prisen
pr. 1.3-78 stiger med 5/^ 'til kr. 519>75*
7«.2.78s Teknisk udvalg: Anbefales.
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Matr. nr, 8 GØ, Bakkegårde,
Skovens forsamlinghus«
I forbindelse med det ekstra vandstik, der skal
etableres på ovennævnte ejendom anmodes udvalget
om at tage stilling til, om der skal opkræves
endnu et tilslutningsbi drag og 2 årlige vandbi
drag.
7.2.78: Teknisk udvalg: Det indstilles til ØK,
at der betales et ekstra vandbidrag samt
2 årlige vandafgifter.

/

13
Teknisk
bevilger:
BUDGET
OMPLACERING —

_udvalg
søger:
TILLÆGS- —
BEVILLING
RÅDIGHEDS
BELØB
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ANLÆGS
BEVILLING
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----udvalgKonto tekst
Konto nr.

ar

tidl. bev,
beløb

lo4

00 22 o 03

78

lo.5oo
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00 I60 03

78

5.3°°

der søge
•beløb
. 5 .OOO
5.00CK-

7>2.78. TEKNISK UDVALG
Det anbefales der indkøbes nyt start/stop
af råvandspumper til Neder Dråby vandværk.
.Pris ca. kr. 4«500»“ incl. moms.
Ligeledes anbefales smedemester Erik Johansens tilbud på udskiftning af renvandspum-pen på ^ovennævnte vandværk« ..
... -v
Pris kr. 10.608,2 o incl. moms, dertil kom
mer .el-arbejde, der skønnes til ca. kr.
400

,-

7 ,
14.
Matr.nr.

8 p, Kyndby by,
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I forbindelse med bebyggelse på ovennævnte ejen
dom, ansøger
om dækning af udgifter
1 iorDinaeise med ekstrafundering.
ØKONOMIUDVALGET 9.1.78:

sa.it abu

Udsættes.
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15.

Vedr« forpagtning af de af kommunen erhvervede
arealer til idrætsformål ved Sogneskolen og Mølle
gårdskolen«
Der er fremkommet fprespørgsler fra følgende:
a.

b.

16.

Hyrevognsbevilling nr, 14-3«
Vognmand E. Boesen, Nyvej 9* Gerlev, meddeler
(2 .2 *78 ), at han ikke mere benytter ovennævnte
bevilling, idet køretøjet er solgt og afmeldt
den 6.1.1978. Køretøjet er erstattet af en 12
personers mini-bus, som ikke er omfattet af hy
revognslovgivningens bestemmelser om bevilling m.
v.
Herefter vil der være at træffe beslutning om,
hvorvidt bevillingen skal nedlægges eller opslås
ledig.

17.

Møllegårdskolen fremsender i skrivelse af
77.12.21 ansøgning om en bevilling på kr.
5oo,- til etablering af skolevejlednings
funktionen på skolen.
Skolen har fra skoleåret 1978/79 7 o klas
ser, og har derfor, i.h.h. til cirkulære
nr. 87 af 76.o4.o8 udpeget en skolevejle
der.
Lærer
varetager arbejdet fra
det kommende skoleårs start og indtil vi
dere.
Skolenævnet den 78.ol.o4?
Fremsendes med anbefaling
Kulturelt udvalg den 16/1-78:
Skolevejlederen ved Møllegårdskolen skal
etableres fra skoleåret 1978/79 for 7.
klassetrin. Til ordningens opstart anbefa
les det, at der bevilges skolen en til
lægsbevilling på de ansøgte kr. 5oo,-.

18.

Møllegårdskolen fremsender i skrivelse a
77,o5.o2 ansøgning om et beløb på kr.
12.3oo til montering af det egnede lokal
til den nye H~klasse.
Skolen udtrykker, at den er vidende om a
der i indeværende finansår ikke er plads
til ekstrabevillinger på Kulturelt ud
valgs budget, men at beløbet dels kan
spares ved etablering af blok A og dels
skolen ikke har nogen mulighed for selv
at afholde

hele udgiften. Skolen foresi

derfor, at den selv afholder udgiften ti
borde og stole ca. kr.

2.4oo og at kom

munen afholder det resterende beløb
kr. 9.9oo.

Skolenævnet, den 77.o5.o4
Fremsendes med anbefaling.
KULTURELT UDVALG 77.o5.l6: Tilbagesendes Mølle
gårdskolen med forespørgsel, hvorvidt det er nød
vendigt, at hver H-klasse har sin egen båndopta
ger og skrivemaskine.

Sekretariatet den 9/6-77:
Skoleinspektørens svarskrivelse af 9/6-7
vedlagt.
Formanden har p.g.a. tidnød (skolens fer
måttet træffe beslutning om, at de ansøg
kr. 9*9oo,- må afholdes over skolens kon
for inventar.
Skolens konto for inventar vil blive ind^
stillet forhøjet med kr. lo.ooo,- for 19
Kulturelt udvalg den 16/1-78:
Let indstilles til økonomiudvalget, at d
bevilges Møllegårdskolen en tillægsbevil
ling på kr. lo«ooo,~ ved at foretage om
postering fra konto for bygningsinventar
(der adm af kulturelt udvalg) til skolen
inventarkonto, der adm. af skolenævnet.

20.
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~T’
tøIlegårds skol en Blok C>
Installatør Helge Larsen, Jægerspris fremsender
tilbud på installation af

J

6 stk. lamper i cykel-/^'

skure*
Tilbud

kr, J.B6ofoo

18$ moms

■■
kr

694»Qo
4.554«8o

Ovennævnte pris er exel. nedlægning af fliser
efter opgravning*
Skolebyggeudvalget den 19*1*1978
Anbefales.

Vedr. indbrudstyveri på Kyndby-Krogstrup
skole den 5* dec* 1977.
Om aftenen den 5. dec. 1977 blev der be
gået indbrudstyveri på skolen og stjålet
1 stk GRUNDIG radio
kr.
925,1
radio/båndtopt - .2*475,1 - båndopt. ITT
645,1 - pladespiller B&O
- 1.295,1 - rytmebox KEI0 elektr. - 1.65o,2 - kabeltromler
13o,Ialt ......................kr. 7.12o,Indbrudstyveriet anmeldt til krominalpolv
samme dag og til Kommunernes Gensidige
forsikringsselskab den 12. dec. 1977 jfr.
vedlagte anmeldelse.
Sekretariatet den lo. jan. 1978:
Kommunernes Gensidige forsikringsselskab
returnerer anmeldelse med oplysning om,
at Kyndby-Krogstrup skole ikke har for
sikret omhandlede effekter.
Skolenævnet den lo. jan. 1978:
Skolen orienteret om den manglende for
sikring og dermed afslag på erstatning
for de stjålne effekter.
Skolens konto for AV-midler kan ikke bære
en uforudset udgift på kr. 7.12o,-, hvor
for det indstilles til kulturelt udvalg
m. fl., at der bevilges skolen en tillægs
bevilling på beløbet til dækning af de
nye, nødvendige i n d k ø b ^ ^ ^
Der skal samtidig tages til hegning af
løsøreforsikring for skolen i K.G.f.
Kulturelt udvalg den 16/1-78:
Skolen er uden skyld i indbrud og tyveri
samt at der ikke er tegnet behørig for
sikring for omh. inventar.
Det indstilles derfor med anbefaling til
økonomiudvalget, at der gives skolen en
tillægsbevilling på kr. ,7.12o,- til gen
anskaffelse af omh. AV-udstyr.
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Vedr. etablering af klubhusfaciliteter
ved Femhøj Stadion.
Femhøj idrætsforening fremsender nyt re
videret forslag til etablering af klubh
ved Femhøj.
Den tidligere drøftede terapinbygning
kan nuuerhverves for kr. 3o<>ooo,-.
Idrætsforeningen har skønsmæssigt anslå'
et etableringsudgifterne således:
Køb af bygning ...........
Retablering af plads samt
flytning af bygningen ....
Grundudgravning og støbn.,
der udføres^af medlemmerne
Kloakering og vandledning
El-installation ..........
B a d ekabiner..... .........
Diverse ...................

kr. 3o.ooo,*
-

9.ooo,-

—
-

7.ooo,*
15.ooo,lo.ooo,3o.ooo,5.ooo,-

Ialt ......................kr. lo6.ooo,Idrætsforeningen skal besvare tilbudet
vedr. køb af bygningen snarest, hvorfor
man anmoder om et hurtigt svar.
Kulturelt udvalg den 16/1-78:
Forslaget fremsendes til økonomiudvalgemed anbefaling og med forbehold for de
opgivne beløb - spec. flytning ognreta
blering.
Endvidere tages forbehold overfor over
ordnede myndigheders godkendelse af pro
jektet samt for de nødvendige tekniske
installationer.
Under forudsætning af, at forslaget kan
gennemføres, indstiller udvalget, at ud
giften (ca. 125*ooo) afholdes over de bi
getterede kr. 5oo.ooo til nye udendørs
baneanlæg.

23.

J/3

Kommunernes Landsforening, fremsender ud
kast til standardoverenskomst mellem koi
munen og De Danske Redningskorps om pa
tientbefordring.
SOCIALUDVALGET den 11.1.1978: Anbefales
Kulturelt udvalg den 16/1-78: Anbefales

24.

Jægerspris kommunes udbygningsplaner for
det sociale og visse sundhedsmæssige om
råder for perioden 1979-1984.

25.

Vedr, ombygning af inspektørboligen på
Sogneskolen til børnetandkiinik:
I henhold til den sociale udbygningsplan
for perioden 1978 - 83 har byrådet vedta
get, på baggrund af aktivitetsudvidelsen
på børnetandplejeområdet, at tilvejebrin
ge nye kliniklokaler i inspektørboligen
på Sogneskolen. Fra den 1.8.77 er 9. klas
seårgangen medtaget i ordningen. Fra 1.1.
1978 er de 3 årige medtaget i ordningen
og der medtages herefter 1 småbørnsårgang
hvert år pr. 1. januar indtil ordningen
er fuldt udbygget for børn i alderen 3 år
til og med 9. klasseårgangen.
i mellemtiden er inspektørboligen på Sog
neskolen blevet indrettet til klinik for
Skolepsykologisk rådgivning indtil der kan
etableres varige lokaler på Møllegårdssko
len til psykologerne.
Ved forhandling mellem socialudvalget og
kulturelt udvalg er der opnået enighed om
at inspektørboligen ved udgangen af inde
værende skoleår ombygges til skoletandkli
nik og at skolepsykologerne flytter over
i den eksisterende tandklinik på Sogne
skolen indtil der varigt kan skaffes psy
kologerne lokaler på Møllegårdsskolens II
etape. Ombygningen af henholdsvis inspek
tørbolig og eksisterende tandklinik søges
om muligt gennemført i sommerferien.
I fortsættelse af tidl, drøftelser vedr.
ombygningen fremsender arkitektfirmaet
Mangor & Nagel skitseforslag■til ombygning
af inspektørboligen til tandklinik, omfat
tende 3 tandlægestole, reception, vente
værelse, profylakserum, sterilisationsrum,
kontor, frokoststue samt røntgenrum.
Efter arkitiektfirmaets overslag vil ud
gifterne udgøre:
226.ooo
50.000
70.000
54.000

Håndværkerudgifter
Ekstra isolering
Omkostninger
Moms
ialt

ca.

kr.
kr.
kr.
kr.

41o.ooo kr.
fortsættes

fortsat

Overtandlæge Hesselgren, Frederikssund,
fremsender overslag over indretning af
klinikken med tandlægeligt udstyr og kon
torinventar således :
195.ooo k r ,
Tandlægeligt udstyr
Moms
35.loo k r .
23o.loo k r .
Kontorinventar
35.ooo k r .
265.1oo kr.
Total ombygningsudgift

675.loo k r .

Der er på budgettet for 1979 afsat 5oo.ooo
kr. til formålet.
Under hensyn til at ombygningsarbejdet
skal foregå i sommerferieperioden indstil
ler arkitekten at arbejdet udføres af lok
le håndværkere således:
Murer:
Ejner Bang Nielsen
Tømrer, snedker,
gulv og glas :
Hartvig Clausen
V.V.S.
Koldby.
El:
Helge Larsen
Maler:
Helge Drews.
Rådgivende ingeniør: Dines Jørgensen.
E J E N D O M S U D V A L G E T d e n 8.2.1978 :Anbefales.

ØKONOMIUDVALGET den 13.2.1978:

SOCIALUDVALGET den 14.2.1978:

Dag og 5r:

Mandag, 13. februar 1978
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Orientering om iværksatte foranstaltnin
ger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsledigheden i Jægerspris kommune i 1978:
X forbindelse med budgetvedtagelsen i ok
tober blev det vedtaget at afsætte 26o.ooc
kr. til foranstaltninger til bekæmpelse
af ungdomsarbeJdsledigheden i 1978*
Til orientering for byrådet kan bemærkes
at følgende foranstaltninger p.t. er iværksat:
1)

beslutning om, efter indstilling fra
ungdomsskoleinspektør Verner Brøndum,
at nedsætte et fællesudvalg mellem
Skibby og Jægerspris kommuner, der
kan planlægge en kombineret skole- ar
bejde ordning for unge arbejdsløse.

2)

Beskæftigelsesforanstaltninger:
a)

4 unge mænd er fra 1. Jan. 78
beskæftiget ved sanering af Svan
holm alle,

b)

når dette arbejde er afsluttet
forventes 4 mænd beskæftiget ved
forskelliger arbejder ved Kulhuse
Campingplads.

c)

3 unge piger er fortsat i beskæf
tigelse som medhjælpere i hjemme
hjælpsordningen

d)

2 unge piger er fra 15.1.78 i
beskæftigelse på "De tre Ege”.

e)

6 unge piger er fra 3o.l.78 i be
skæftigelse som medhjælpere i dag
plejen.

Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg
amt er ansøgt om tilskud til de nævn
te beskæftigelsesarbejder.
3)

Fer er afsat midler til ydelse af til
skud til uddannelser, efterskole- og
højskoleophold for unge arbeJdsledige.

4)

Der er afsat midler til ydelse af til
skud til private virksomheder til ned
sættelse af disses lønudgifter ved be
skæftigelse eller uddannelse af unge
i vikarordninger og i Jobtræning.
Ingen virksomheder har p.t. søgt om
tilskud.

Vedr. lærerboligen Møllevej 41, 363o
Jægerspris.

/

tø l

28.

Flg. lærere ved Møllegårdskolen har søgt
nedsat timetal mod tilsvarende nedgang i
løn:

/ X - n / t i c c o o C C^LCicX)

De nævnte tidligere ansøgninger fortsæt
ter i h.h.t. cirkl. nr. 135 af 76 ,06 .22
§12 stk.l med at have virkning.
Skoleinspektøren-den 78<>ol.o2:
Alle ansøgninger anbefales i det omfang
tjenesten tillader det.
Skolenævnet den 78.ol,o4.
Anbefales
Skolekommj ssionen den 18/1-78:

]

KULTURELT UDVALG 6.2.78:
udvalget og byrådet.

Anbefales til Økonomi

/uu4? tøtoij
C-i^dC<(%4 /t

31.

sCic

Besættelse af nynormeret stilling i socia
og sundhedsforvaltningen.
Der er indkommet følgende ansøgninger:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

lo.

11

.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19

.
fortsættes

fortsat.

2o.
21

22

.

.

23.
24

25.
26.
27.

Indstilling fremkommer til mødet.

32.

Socialforvaltnin
gen, søger om optagelse på 2. del af so
cialforvaltningskurset på Danmarks For
valtningshøjskole, der påbegyndes i sep
tember 1978.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.

33.

, socialforvalt
ningen, søger om deltagelse i kursus på
Den kommunale Højskole i dagene 19*
marts til 22. marts 1978 om boligsikring.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler bl. a. under
hensyn til at kurset indeholder fore
drag om lån til boligindskud, der bli
ver ny administrativ opgave for forvalt
ningen, når Mølleparken er færdig.

34.

Vedr. fastansættelse af elev
Udløb af prøvetid som elev sker pr. 1.2.1978,
hvorefter fastansættelse skal godkendes.
Bogholderen anbefaler.

35.

Kursus
ansøger om tilladelse til at
deltage i kursus KRAV TIL VARMEISOLERING i h.t.
bygningsreglementets bestemmelser*
Kursusafgift

kr. 9oo,oo

Kommuneingeniøren anbefaler det ansøgte.

36.

Personaleforeningen
Ansøger om tilskud på kr. loo.- til den årlige
fodboldturnering indenfor "De Seks kommuner",
i lighed med tidligere år.

37.

Sag vedr, kommunens salg af matr. nr. 7 AE, Mag
noliavej

7aecfu M tUc å

49»

',6 iJM.. i.

Jfr. b\rråaets beslutning om annoncering om salg a,/

V
grunden er der indkommet følgende ansøgninger.
(Det bemærkes, at tilsynsrådets godkendelse endnu
ikke foreligger),
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g*
h.
i.

^

7‘

gcj
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For.iw nder»s
inHtøer:

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

38.

/<XJ.u£ltU /Oc'
c*sLU ^

Opkrævningsafdelingen anmoder økonomiudvalget om
at tage stilling til, hvilken advokat man må bru
ge ved realisation' af udpantninger.
Idet Statsskattedirektoratet nu ønsker, at man
selv herfra skal foretage realisationer af udpant
ninger i fast ejendom.

39.

Kloak syd/spildevandsplan*

y~c/,
c\. s(

,/a Å c Å U
Under henvisning til den af byrådet indgivne anke
fremsender Miljøstyrelsen afgørelse omkring Hoved
stadsrådets godkendelse af Jægerspris kommunes
spildevandsplan*
Miljøstyrelsen har herefter stadfæstet Hovedstads
rådets meddelt godkendelse, dog således, at dø
'stillede vilkår i forbindelse hermed er udgået«

/Let

40.

Godkendelse af ny lejekontrakt vedr. Kulhuskroen
matr. nr. 4 y Bakkegårde.
I forbindelse med ejerskifte ansøger advokat Leif
Erland sen, for sin klient rest. Elva. Carlsen Jægers]
om "nedsæ ttelse af lejeafgiften fra 5$ til 2,5 $
af omsætningen jfr. lejekontraktens § 7 *
E. Carlsen mener ikke a,t driften kan bare en
afgift på 5 p.g- af udgifter i forbindelse med
renholdelse og vedligeholdelse af P-plads samt
eff. toiletter sammenholdt med forventninger om
omsætningsstørrclsen.
Lejekontrakt vedlægges.
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