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1 . I forbindelse med placering af
Skibby renseanlæg har Borgmesteren
forhandlet med Jørgen Olesen om køb
2
af ca. 1,2 ha., heraf ca. 2 .ooo m
vej .
Jørgen Olesen er indforstået med a*

T

afstå arealet for kr.
, men er villig til en forhand

fC c s fc s j w i t t

T

ling med økonomiudvalget.

2. På et møde i teknisk forvaltning
den 5. maj 1976 med fiskerikontrol
len m.v
e-
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A/5 NESA fremsender tilbud på vej
belysning i Vejleby.
Teknisk udvalg søger em ekstra be
villing på kr. 38.ooo.
NESA's plan godkendes, men reduce
res med

I

d

belysninger.

Bent Disen indtager særstandpunkt
m.h.t. belysningen på Mejerivej.

Teknisk udvalg har drøftet evt.
forhøjelse af priserne på grusgrav
materialer .
Nuværende priser incl. 15% moms:
Harpet grus
Singels
Nøddesten
Grus fra bakken
Fyld
Store Sten
Granit
Sand
B-grus
Store Sten 25/25
Teknisk udvalg indstiller følgende
forhøjelser:
Singels

kr . 24,oo

Nøddesten

25,oa

Grus fra bakken

12.00

Store sten

1 6 .50

Granit

25.00

B-grus

2 1 .50

Store sten 25/25

lo ,OQ
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5. Ejendomsudvalget søger om tillægs
bevilling på kr. 5o.ooo til oplæg
ning af eternit skiffertag på ejen
dommen Sønderby Bro 3, Sønderby.
Der er antaget tilbud fra tømrerme
ster Axel Karup på kr. 52.87o excl.
moms ,
Tillægsbevillingen fremkommer såle'
des :
Tilbud fra Axel Korup
+ 15% moms
6o ,8oo
Uforudsete udgifter

5.000
65.Boa

Tages fra konto 2-2-lo-2
(bevilling kr. 25.ooo)

15.8oo
5 o .ooo

6

Skolepsykologisk Rådgivning frem
sender budgetforslag for 1977 til
udtalels e .
Skolekommissionen og kulturelt ud
valg indstiller til godkendelse,
(fotokopi vedlagt)

7. Horns Herreds Teaterforening frem
sender ansøgning om en garantisum
på kr. S.ooo stillet til sikkerhed
for teaterforeningens virke i sæ- sonen 1976/77.
Kulturelt udvalg fremsender med
anbefaling.
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8 . Arvid Boes Andersen fremsender til
bud på følgende til Marbækskolen:
6 stk. griluxplader
(skillevæg)

kr. 5.4oo

6 stk. trykknapper
(bruserne)
fittings
arbej dsløn

k r . 6.6oo \
kr .
5o o ' Mtiti
k r . 1 ,o o d
k r . 13.5oo

På møde den 26. marts 1976 er god
kendt følgende beløb iflg. skole
syn :
6 haner

kr.

9oo

skillerum

k r . 2 .ooo
krn _2^9oo

Priserne er excl. moms.
Kulturelt udvalg indstiller, at

_

der laves trykknapper til bruserne,
samt at beløbet afholdes over Marbækskolens anlægskonto.

9

Byrådet har i sit møde den lo. maj
1976 besluttet at opføre 4 beskytte
de boliger i Skibby og 4 pensionist
boliger i Skuldelev,
■
Anlægsudgifterne er optaget på

||
^
|

kommunens budget for 1976 med en
anlægsudgift på kr. 1 .2oo.ooo, der
skal finansieres ved låneoptagelse.
Der anmodes derfor om tilladelse
til, at der indhentes lånetilbud på
kr. 1 .2oo.ooo,- i de tre lokale
pengeinstitutter.
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I forbindelse med overassistent
s barselsorlov, der
påbegyndes i september 1976, flyt
tes assistent

n til

lønkentoret, for sammen med assi
stent

V

i at varetage de

lønmæssige funktioner.
I den anledning vil bogholderiet

/ff,

en periode på 4-5 mdr. mangle en

ff:
'M

medarbejder, hvorfor man skal til
lade sig at ansøge om, at der sna
rest muligt bliver antaget en as
sistent til bogholderiet.

7

På grund af de foreliggende opga
ver i bogholderiet med regnskabs
reformen og økonomisystemet skal

IL.

man anmode om, at assistentstil
lingen bliver permanent.
Endvidere foreligger der et pro
blem om yderligere ansættelse af
en medarbejder (assistent eller
elev) til ejendomsskattekontoret
- i forbindelse med den 1 6 . alm.
vurdering.
De pladsmæssige problemer vil her
komme stærkt på tale og kan evt.
kun løses ved en flytning af ejen
domsskattekontoret til teknisk for
valtning.

ff£

'// / m .

^

7

/
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11. Bogholderiet meddeler, at den gam
le bogholderimaskine nu er totalt
udslidt og kun kan komme til at
funktionere efter en gennemgriben
de hovedreparation (ca. lo.ooo kr.)
Da der kun bogføres regninger for
leverancer fra grusgraven på denne
maskine foreslås det, at maskinen
sælges til NCR omgående. Der er
fra NCR tilbudt en pris på kr.
4.23o,oo .

7

Endvidere foreslås det, at økonomi
udvalget godkender,

at alt salg af|

grus fra grusgraven sker med kon
tant betaling - dog således at
større kunder efter aftale med
bogholderiet kan opnå en kredit på
leverancerne (leveringsmåneden
fri - 3o dage netto).
Regninger i et mindre omfang på
grusleverancer vil kunne udfærdi
ges manuelt af bogholderiet.
Regninger i et større omfang vil
sandsynligvis kræve en fakture
ringsautomat, pris ca. lo.ooo kr.
Der henvises iøvrigttil tidligere
sag om leverancer fra grusgraven
- behandlet på teknisk udvalgs
møde den 22/9 1975.

V
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12. Frederiksborg Amtsrevision medde
ler, at den kritiske revision af
social- og boligsikringsregnskaber
ophører med afslutningen af regn
skaberne for regnskabsåret 1975/76
hvilket i realiteten vil sige fra \j
den 1. april 1975, pr. hvilken da
to den overgår til Revisions- ag
Forvaltningsinstitutet.
Der anmodes derfor om godkendelse
af, at ændringen må indgå som et
tillæg til kommunens revisionsre
gulativ .
(fotokopi vedlæ gg es )

13. Forslag til udvidet P-plads ved
kommunekontoret - samt overslag.
Udgiften udgør ialt kr. 7B.5oo,iflg. vedlagte fotokopi.

14. Fastsættelse af afgifter for 1976
for spilleautomater,

udvidet åb

ningstid m .m .
(1975/76: kr. 6 .000,-)
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15. Socialudvalget har drøftet ansæt
telse af ekstra pædagog i børne
haverne på grundlag af fremsendte
skrivelser fra forældreråd og bør
nehavernes personale.
Socialudvalget indstiller, at der

fe*€>****i

ansættes pædagog 3o timer pr. uge ,
i hver børnehave p.g.a. dispensa-/
tionsregler af 31/3 1976 . Ansæt-\l
telse må ske i henhold til aftales
med K.L. og B.u.pl., således at
lo/o reglen vedr. handicappede er
nået eller overskredet.
1/7 1977.

16. I henhold til overenskomsten om
fælles skolelægeordning mellem
Skibby og Jægerspris kommuner der/
er opsagt pr. 31/7 1976, indstil -i
ler socialudvalget, at Gunilla

\i

Josefsson fortsat ansættes som
skolelæge ved Skibby kommunes sko
ler foreløbigt for tiden 1/8 197631/7 1977.
Skolelægeforeningen har meddelt,
at stillingsopslag ikke er påkræ
vet .

17. Socialudvalget har drøftet uddan
nelse af omsorgsmedarbejdere ved
plejehjem m.v.
Socialudvalget indstiller,

3

: får opskof

lingskursus i henhold til Inden
rigsministeriets cirkulære af
1973/ 53o4-18.

%i

