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Økonomiudvalgets 2. behandling af
budgetforslag for regnskabsåret
1977 samt investeringsoversigter
for regnskabsårene 1977 til 1980
og efterfølgende år.
£

Budgetmaterialet kan først fore
ligge fredag den 17/9 1976 kl. 14

oc

(fremlægges i udvalgsværelset).
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2. Sagen om henstand
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3. William Bonde Sørensen, Havholmgård har tilbudt af afhænde jord
syd for Selsøvej.
Arealet er på ca. lo ha. og rækker
ud til skellet mellem Skibby og
Manderup ej erlav.
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4 . Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,

at bidrag til hovedkloake

ring forhøjes til 5.300 kr.
1974 priser,

i

og at landvæsenskom-

missionen omgående anmodes om at
påkende denne forhøj else.
Anmodningen skal være afgivet in
den l/lo 1976.
Udvalget opfordrer hermed J. K.
Dinesen til at udfærdige anmodnin
gen til landvæsenskommissionen i
så god tid, at den kan være ind
sendt inden 1. oktober 1976.

5. Assistent i

. anmoder

om tilladelse til at fratræde
stillingen som assistent ved bog
holderiet pr. 31/10 1976.

a) Elev

der er ansat

i social- og sundhedsforvaltningen
og bliver udlært den 31/1 1977,
fremsender ansøgning om den ledige
stilling som assistent i bogholde
riet. Forflyttelse kan ske pr.
1/11 1976.

på kommunaldirektørens kontor.

6 . Efterretning

/

Frederiksborg amt, Tilsynsrådet,
har meddelt samtykke til opta
gelse af kassekredit på max.
1.200.000 kr. i forbindelse med

y

opførelse af 4 beskyttede boliget
i Skibby og 4 pensionistboliger
i Skuldelev.
Kassekredit-kontrakt er under
skrevet med Sparekassen SDS.

7. Ledende skoleinspektør
msøger om,, at måtte få
bevilget afsked pr. 31. december
1976 fra stillingen som ledende
skoleinspektør og skoleinspektør
ved Skibby skole.
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