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1. Ejendomsudvalget har påny behandlet
sagen vedr. placering af lægehus i
centerområdet.
Ejendomsudvalget indstiller, at cen
tret placeres på centergadens nord-,,
vestlige grund (ved Rosenvængets
forlængelse).
Der søges erhvervet det nødvendige
areal til centergadens etablering
samt nødvendigt jordareal til det
sydvestlige byggefelt.
Der skal forhandles videre med læ
gerne og arkitekt B, Nagel.

2. Ejendomsudvalget har som vedtaget
på byrådsmødet den 9. februar arbej
det videre med sagen om opførelse af
pensionistboliger i Skuldelev og
Skibby.

bejdet udbydes dels som hovedentre
prise, dels som fagentrepriser.
by og Skuldelev hver for sig).

S/
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f
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.

Ejendomsudvalget indstiller, at ar

Arbejdet udbydes distriktsvis

ftc t

(Skib
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HC Handelscenter v/Bjarne Nielsen an
moder am en væsentlig reduktion vedr.
det fastsatte kloakbidrag på matr. nr
2 k og 9 i,, Venslev by Ferslev sogn. . j)* s /
Teknisk udvalg indstiller, at der gi4
I
ves midlertidig udsættelse for
V
4617 x 22,o8 x o,3 = 3o.583,- kr..

,
.ø tg fc d '

Betaling herfor (kornlager) tages op
til behandling ved detailkloakering
af Venslev by.
Børge Sørensen fastholder tidligere
afgøreis e .

■;MU

4.
v fik brev herfra den 11/2 76
med opkrævning af et forfaldent

7 _
e

I*

5

Teknisk udvalg har drøftet opsætning,
af autoværn ved kommunens grusgrav, j
Teknisk udvalg indstiller, at autoværn opsættes.

Udgiften afholdes af

grusgravfonden, som pr. 31/3 udviser
236.579,13 kr.

\

■

4

Blad nr,

Dag og år:

535

Formandens

Mandag den 5, april

initialer:

1976
kl. a.3o
på kommunaldirektørens kontor
6. Der blev den 16. marts 1976 afholdt
åstedsforretning med påfølgende for
handling om forligsmæssige ordninger
i anledning af ekspropriationen af
vejanlægget: udvidelse og forlægning
af kommunens bivej nr. lo4 , Skuldelevvej, på strækningen fra Lineborg
til umiddelbart før Skuldelev by.
Forlig blev opnået med lodsejerne.

1eknisk udvalg indstiller,

at de op

nåede forlig godkendes.

7. Kulturelt udvalg har drøftet ansæt
telse af en gartner til vedligehol- /
delse af kommunens grønne områder.
Kulturelt udvalg indstiller, at der
ansættes en uddannet gartner.

\;
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8. Kulturelt udvalg har indhentet til
bud på lastvegn, idet Frede Kjeldsens vegn trænger til udskiftning.
Hanomaq, Frederikssund:
1. stk. Mercedes-Bentz 3eT benzin
lastvogn. Ladmål 33o x 18e, lav læssehøjde, incl. moms + reg , afgift
kr. 46.351,7o
samme vogn til diesel -

5o .422,7o

Dobbeltkabine (som Kaj Disens vogn):
til benzin incl . moms og reg. afgift
kr. 48,194,oo
samme vogn til diesel -

55.864 ,51j

Jørqen Schultz, Frederikssund:

s. i

1 stk. transit loo L, svarer til

1

Hanomag, til benzin, incl , moms og
reg.afgift

k r . 39.6o5 ,oo
3.487, do

lad

kr . 4 3.o9 2,o o
samme vogn til diesel lad

-

45.614,3.487,-

kr . 49.1ol,Læssehøjde ca. 67 cm.
Kulturelt udvalg anmoder om en be
villing på kr. 47.ooo,- til anskaf
felse af 1 stk. Mercedes-Benz 3o7
benzin ladvogn.

<ontor.
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Kulturelt udvalg har behandlet
spørgsmålet om rengøring på Skulde

i(:
j

lev skele.
Kulturelt udvalg indstiller,

at

□verenskemst f.s.v. angår rengørin
\

gen i pavilloner godkendes.
(fetokopi vedlægges)

lo. Kulturelt udvalg har drøftet, om
bloktilskuddet til idrætsforeninger
ne m.v. for 1976/77 skal pristals
d,
'S2»'<L_

reguleres .
1/4 X91S 147

45% dyrtid

1/4 1976 lo9

9% dyrtid

kr. 72,5c
kr. 79,oo

Kulturelt udvalg indstiller,

at

beløbet forhøjes til kr. 79,- pr.

\|
i

ungdomsmedlem.

11. Økonomiudvalget vedtog på sit møde
den

2. februar at anmode kulturelt

udvalg om en redegørelse for frem
tidig benyttelse af ejendommen v/
Østby Hammer.

„

Kulturelt udvalg anmoder om, at e - ;
jendommen godkendes til brug som

|
:

lejrskole, hvorefter overslag over ;
istandsættelse kan udarbejdes.
Det anbefales, at den af ejendoms

\1
"i

udvalget søgte tillægsbevilling på
kr. 25.ooo til restaurering af lader
bevilges.
Hovedstadsrådet søges om tilskud
jfr. skrivelse af lo. marts 1976.
(fotokopi vedlægges)
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12. Skuldelev Kro ansøger,

i forbindel

se med ombygning af eksisterende
krostue og kirkestue til eksklusiv
bar, om tilladelse til at holde

*

åben i baren fra kl. 1 7 .o d - 5.oo ^
torsdag til søndag begge dage incl.

13. Skuldelev-Selsø Menighedsråd med
deler, at forudsætningen for opfø
relse af nyt kapel på kirkegårdens^
areal ved menighedsrådets foran
staltning ikke, som det tidligere £
er meddelt, er opfyldt af Byrådet\$
med det afgivne tilsagn om tilskud"
på kr . 75.ooo,-.
Menighedsrådet bemærker, at der
tidligere er givet tilsagn på fuld
dækning over et eller to år, hvor
for man anmoder om kr. 75.ooo nu og
et skriftligt løfte om det resteren
de beløb i næste finansår eller he
le beløbet i det kommende regnskabs
år.

14. Kommunernes Landsforening anmoder
om kommunens tiltrædelse af aftale ,
om beløbsoverførsler i forbindelse ;
med tjenestemænds overgang fra en ;
kommune til en anden samt mellem

1

stat og kommune og omvendt.

\i

(fotokopi vedlagt)
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15. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og
Finansforvaltning fremsender med
skrivelse af 2. marts 1976 opgørelse
□ver mellemkommunal udligning af
boligsikringsudgifter i finansåret
1974/75.
Skibby kommunes udgifter til udlig
ningsordningen andrager kr. 12o.84 2,
hvortil der ansøges om tillægsbevil
ling for regnskabsåret 1975/76.

16. Bogholderiet meddeler,
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17. Indenrigsministeriet fremsender
fortegnelser for kommunerne i til
syns råds kredse n over endeligt be- !
regnede tilsvar og bidrag for

^i

1976/77.

M

...— ------ -f------

%S&*%!*lr***f Cjj

Der afregnes af statsskattedirekto
ratet i forbindelse med de månedli
ge ferskudsudbetalinger af kommunal
indkomstskat.
(fotokopi vedlægges)

IS, I henhold til Byrådets bevilling
af 2. februar 1976 på kr. 3o.ooo,-,
meddeler arbejdsformidlingen i

2x). rrv

skrivelse af 24/3 76, at de kan

9
P&O

beskæftigelse af 4 mand.
Bestyrelsen for grundejerforeningen
at man

ikke har midler til indkøb af plan
ter.

19. I forbindelse med udvidelse af
kommunens børnetandpleje indstiller
socialudvalget:
at der ansættes \ tids tandlæge
pr. 1/8 76 (optaget på hud g o11 ot
for 1976)

'

at der ansættes \ tids klinikassi
stent pr. 1/8 76 (optaget på
budgettet for 1976)
at klinik 3 indrettes snarest (af
sat kr. 15a.ooo i fond)

ts ts

!

bevilge et beløb på kr. 12.5oo,-

Vellerup sommerby meddeler,

•*u

7.
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Kommunernes Landsforening fremsen
der i skrivelse af 19. februar
1976 tilbud om indgåelse af overneskomst vedr. regelmæssig tand
pleje fer visse børn under den
undervisningspligtige alder.
Efter høring hos skoletandlæge
Hanne Lyngeled har administratio
nen indstillet til socialudvalget,
at overenskomst tiltrædes, men
først fra l/lo 1976 af hensyn til
rimelig tid til registrering m.v.
/ rru

Den årlige udgift pr. barn er be-s
regnet til kr. 424,oB i henhold

:

til vedlagte specifikation.

;

77

V

L* ,

Antal børn i aldersgruppen 3-6 år
udgør ifølge Hov edstads rådets

\\

prognose 35o.

I

Merudgiften pr. år kr. lbo.ooo,-,
besparelse vil fremkomme i 1, klas
se, hvor antal behandlede tand
flader i øjeblikket er stort i
forhold i landsgennemsnit

(se

orientering 21/5 1974).
Socialudvalget ville ikke i møde
den 15. marts 1976 træffe beslut
ning på anden måde end at sagen
fremsendes til afgørelse i Byrå
det .

fil
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21. Save til Dansk Røde kors loo års
dag den 27. april 1976.
fi& C sf

fC crfy'

hX X?, fvrv
22. Undervisningsministeriet meddeler
i skrivelse af 3o/3 1976, at kom
munens tilsvar til staten for ele
ver i private og statslige skoler
og kurser andrager kr. 359.76o,-

■

for finansåret 1976/77.

r

j

For kommunens regnskab 1976 bety
der dette en udgift på kr. 27o.opo
På budgettet er der afsat kr.

\-

15o.ooo, hvorfor Byrådet bør an
modes om en tillægsbevilling på
kr. 12o.ooo.
(fotokopi vedlagt)

23. Vedr. udbygningsplan i henhold til
styrelseslovens § 1 1 .
Ved samtale pr. telefon med hr.

■
;

Bjørn Simonsen, planlægningsafde-:
lingen, Frederiksborg amt er det/,
oplyst, at amtets kommentarer til^
den fremsendte udbygningsplan ikke
kan forventes inden Byrådets møde
den 12. april 1976, hvorfor Byrå
det anmodes om at godkende den ud
arbejdede udbygningsplan for årene
1977-19Bl, som godkendt i social
udvalgsmøde den 19. januar 1976.
(udbygningsplan vedlægges)

y C & ts

V

Under henvisning til Byrådsmødet
den 12. januar 1976 har Borgmeste
ren og Egon Hansen forhandlet med
Knud Alex Jensen om erhvervelse af
en del af matr. nr. 16 _e og 65 6 ,
5kibby (centerområdet).

;

Kortskitse vedlagt.
Arealet omfatter ca. 1.6 d o m

2

;
\\
og 7
\J

Knud Alex Jensen har accepteret,

^

at arealet kan erhverves for
kr. loo ,- pr.

.

Handlen indstilles herved til øko
nomiudvalgets godkendelse.
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c) Skibby Boligforening fremsender
regnskab for perioden l/l - 31/12
1975 til efterretning.

på kommunaldirektørens kontor.

