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Onsdaa den 15 . oktober
1980
kl. 19.00
i byrådssalen.

B Y R Å D S M Ø D E

1 . E jendomsudvalget
Udskrift af udvalgets ekstraordinære
møder den 11. september og 2. oktober
samt ordinære møde den 23. september
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

a. pkt, 8
Ejeren af landbrugsejendommen matr. nr.
30, Skibby by, Skibby Old 10, Ole Strøm
Christensen ansøger om tilladelse til
at indrette hundepension og -kennel i
en svinestald, der er under opførelse.
I henhold til bestemmelserne i by- og
landzoneloven skal Hovedstadsrådet med
dele zonetilladelse til det ansøgte.
Sagen behandles sideløbende i teknisk
udvalg for så vidt angår miljøgodken
delse .
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at sagen sendes til Hovedstadsrådet med
anbefaling under forudsætning af, at den
kan opnå miljøgodkendelse.
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1 .957
Onsdacr den 15. oktober
1980
kl. 19.00
i byrådssalen.

1 . fortsat
b. pkt.

12

Hovedstadsrådet fremsender "Planlæg
ningsrapport n r . 23, Detailhandelen i
hovedstadsregionen frem til 1992", idet
man anmoder Byrådet om inden den 1. no
vember 1980 at fremsende sine eventuel
le bemærkninger til rapporten.
Ejendomsudvalget fremsender til Byrå
dets afgørelse. Der rekvireres 12 eks.
af rapporten.
(eksemplar fremlagt i sagen)

c. pkt.

13

Statsskovvæsenet, Farum Skovdistrikt
fremsender til orientering Frednings
styrelsens ideforslag til fremtidig an
vendelse af Hammergården,
Fredningsstyrelsen og Skovstyrelsen øn
sker gerne en drøftelse af forslaget
med kommunen i løbet af det forestående
efterår.
Ejendomsudvalget fremsender til Byrå
dets afgørelse, hvorvidt ejendomsudval
get skal indgå forhandlinger med Skov
styrelsen før kommuneplanen.

Form andens
initialer:

1 . fortsat
d. pkt. 18
Naturværnsforeningen for Skuldelev by,
ås og strand samt Skuldelev Bylaug frem
sender i forbindelse med planerne om
etablering af lystbådehavn ved NESA-molen ved Skuldelev meddelelse om, at man
som borgere i kommunen ikke kan accepte
re sagsbehandlingen af sagen, og man an
moder Byrådet om at træffe beslutning
om, at ansøgningen tilbagekaldes, idet
man mener,-at behovet for havnen er ure
alistisk,

ligesom man vil komme til at

ødelægge et virkeligt bevaringsværdigt
stykke natur.
Desuden mener man, at der vil opstå tra
fikale problemer i forbindelse med projektet, og man henleder opmærksomheden
på, at hele anlægget strider mod lokal
befolkningens ønsker.
Sluttelig ønsker man oplyst, om nogen
af Byrådsmedlemmerne på noget tidspunkt
har været økonomisk involveret i molen
eller dele af denne.
Ej endornsudvalget fremsender skrivelsen
til drøftelse i Byrådet,'idet udvalget
kan oplyse, at ingen af medlemmerne er
'økonomisk involveret i molen.

1. fortsat
e. pkt. 23
Teknisk forvaltning fremsender forslag
til lokalplan nr. 28 for matr. nr. 53 a
Skibby, beliggende Degnebakken 3, Skib
by .
Samtidig fremsender landinspektør Jør
gen Larsen udstykningssag for ejendom
men, hvor man anmoder om tilladelse til
2
at frastykke 224 m til forening med
naboejendommen matr. nr. 53 b Skibby,
tilhørende dyrlæge Ole Westermann.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet
at lokalplanforslaget godkendes, og at
udstykningen godkendes.

2

.

Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets ekstraordinære
møde den 11. september og ordinære møde
den 25. september 1980 fremsendes i fo
tokopi til Byrådets efterretning.

3. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets ordinære møde den
26. september og ekstraordinære møde
den 3. oktober 1980 fremsendes i foto
kopi til Byrådets efterretning.

Dag og år:
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1 .960

1980
kl. 19.00
i byrådssalen.
3 . fortsat
a. pkt. 25
Stenløse kommune fremsender skrivelse af
3. september 1980 om stillingtagen til
kommuneforeningens forslag om ophævelse
af bopælskriteriet for foreninger, der
modtager kommunale medlemstilskud.
Kulturelt udvalg indstiller, at hjem
stedskriteriet fastholdes.

4 . So c ialudva1get
Udskrift af del af udvalgets dagsorden
fra møde den 29. september 1980
586 til 591)

(siderne

fremsendes i fotokopi til

Byrådets efterretning.

V

r-V

5. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets ekstraordinære mø
de den 15. september og ordinære møde
den 6. oktober 1980 fremsendes i fotoko
pi til Byrådets efterretning.

b , pkt. 5
Hillerød^Byråd fremsender meddelelse om,
at på nuværende tidspunkt har et fler
tal af de tilsluttende kommuner tilken
degivet, at man kan godkende, at Skibby
kommune indgår i fællesskabet, således
at Skibby kommunes ansøgning om tilslut
ning til den fælleskommunale modtagesta
tion for olie- og kemikalieaffald er imødekommet på vilkår:
fortsættes

...

V

<f

fortsat
b. pkt. 5 fortsat
at Skibby kommune til fællesskabet be
taler kr. 68.960,48 for 1 part,
at Skibby kommune herudover indgår i
fællesskabet på lige fod med de øv
rige kommuner.
Der fremsendes overenskomst til under
skrivelse .
Teknisk udvalg har taget til efterret
ning og søger om tillægsbevilling på
kr. 68.960,48.
Overenskomst tiltrædes.
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at der ydes en tillægsbevilling på kr.
68.960,48.

c . pkt. 6 .
Kulturelt udvalg har vedtaget, at arki
tekt Jørgen Pedersen, Hillerød skal ud
arbejde skitseproj ekt vedrørende Fer
slev skoJ.es udbygning.
Kulturelt udvalg ansøger om frigivelse
af kr. 25.000 fra konto 301-04 på
1981-budgettet til arkitekthonorar.
Hans-Henning Schwaner og Anni Skov ind
tager særstandpunkt for så vidt angår
arkitektvalget.
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at der frigives k r . 25.000.
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1980
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Efter møde med K. Sindahl, Kommunernes
Landsforening om vedligeholdelse og be
tjening af Marbækhallen (pedel/halin
spektør)

19.00

indstilles følgende

at der til Marbækhallen ansættes 1 hal
inspektør uden administrative beføjeiser.
Denne halinspektørs arbejde vedrører
kun fritidssektoren, men halinspektø
ren skal passe skolens fyr- og varme
anlæg, og i sommertiden skal halin
spektøren vedligeholde idrætsanlæg,
opkridte baner, foretage beskæringer
m.v. (ikke græsslåning) .
Ved at pålægge den nye halinspektørstilling disse opgaver vil der blive
frigjort arbejde, som i øjeblikket
udføres af gartnerafdelingen,
at der aftales en turnusordning mellem
halinspektøren i Skibby Idrætshal og
halinspektøren i Marbækhallen om åb
ning og lukning samt tilsyn med begge
haller om aftenen og i weekenden,
at halinspektørstillingen opslås ledig
(kvalificeret ansøger haves)
at pedelmedhjælperstillingen på de 20
timer opnormeres til 40 timer, idet
pedelarbejdet nu også omfatter' Mar
bækhallen i folkeskolens dispositi
onstid. Endvidere skal pedelmedhjæl
peren overtage en del af gartneraf
delingens vedligeholdelse, samt be
tjene Ferslev og Venslev skoler med
henblik på almindelig vedligeholdelse
Kulturelt udvalg og økonomiUdValg’et
fremsender til Byrådet med anbefaling.

• fortsat
e. pkt. 8
Kommunernes Landsforening anmoder i
skrivelse af 16. september 1980 om god
kendelse af tillæg i pensionsregulativet
med hensyn til dyrtidsregulering af tje
nestemandspensioner .
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
godkendelse.

f. pkt. 16
Den nuværende hjemmehjælpsleder har opsagt sin stilling med fratrædelse pr.
31. oktober 1980.
Socialudvalget har drøftet spørgsmålet
om evt. ansættelse af hjemmeplejeleder
i Skibby kommune og indstiller, at
stillingen oprettes snarest efter 1 .
november 1980.
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at stillingen som hjemmehjælpsleder om
normeres til en stilling som hjemmeplejeleder og fremover besættes med en sygeplejeuddannet. (1/1 1981)

Dag og år:

Onsdag den 15. oktober
1980
kl. 19.00
1 byrådssalen.

5. fortsat
g . pkt. 17
Kommunalt tilskud til nedbringelse af
forældrebetalingen i dagpleje og børne
haver vedrørende 1980
Socialudvalget ansøger om følgende til
lægsbevillinger :
konto 510

konto 510

Tilskud til nedbrin
gelse af betaling i
børnehaverne

31 .000

Tilskud til nedbrin
gelse af betaling i
dagplejen
93.000

konto 510 ialt

124.000

konto 511-02 Tilskud til ned
bringelse af beta
ling i dagplejen
konto 513-02 Tilskud til ned
bringelse af beta
ling i Tumlebo
konto 513-03 Tilskud til ned
bringelse af beta
ling i Skuldelev

-

konto 513-04 Tilskud til ned
bringelse af beta
ling i Skolevejen

- 11.000

konto 511 og 513 ialt

-124.000

10.000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

h . pkt,

18

Socialudvalget har påny drøftet teknisk
forvaltnings forslag vedr. personalefaci
liteter i børnehaven Tumlebo og fremsen
der påny forslag af 27/8 1980 fra teknisk
forvaltning på 29 m

2

til godkendelse.

fortsættes ...
N r. 588 A/6 DAFOLO -FREDERIKSHAVN

Dag og år;
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1 .965
Onsdag den 15. oktober
1980
kl. 19.00
fortsat

i byrådssalen.

h. pkt. 18 fortsat
Samtidig søges frigivet yderligere kr.
200.000 fra konto 514-02-005-08.
Byrådet behandlede sagen på sit møde den
10. september 1980 og tilbagesendte sa
gen til detailberegning.
Økonomiudvalget fremsender forslaget af
27/8 1980 med anbefaling til Byrådets
godkendelse.
Projektet udbydes i offentlig licita
tion .
Økonomiudvalget kan ikke anbefale frigi
velse af kr. 200.000.

i .

p k t ,

19

Socialudvalget ansøger om tillægsbevil
ling på ialt kr. 810.000 samt budgetom
placering med ialt kr. 505.000.
tillægsbevilling_

konto

område

502-00

Praktisk ;
b istand

502-00

Refusion

510-00

Fripladser

510-00

Refusion

- 10.000

511-02

Dagpleje

220.000

511-02

Refusion

- 110.000

513-02

Tumlebo

70.000

513-03

Skuldelev Børnehave

90.000

533-00

Døgninst. VFP

500.000

535-02

De gamles Hjem

415.000

535-02

Refusion

- 208.000

535-02

Andre komm. andel

-

535-03

Nordhøj

535-03

Refusion

150.000
- 75.000
20.000

52.000
60.000

-

30.000

fortsættes ...

' fa*

Formandens
initialer:

fortsat
i. pkt. 19 fortsat
535-05

Andre hjem

180.000

535-05

Refusion

541-00

Beskyttede virksomh

560-00

Invalidepension

560-00

Refusion

594-00

Boligstøtte

-

110.000
200.000

1 .0 0 0 . 0 0 0
- 1 . 000.000
5.000

Ialt netto

1 .315.000

Ovennævnte tillægsbevillinger kan delvis
finansieres ved budgetomplaceringer fra
nedennævnte konti:
konto

Område

503-00

Hjælpemidler

503-00

Refusion

511-03

Fritidsdagplejen

511-03

Refusion

520-00

Døgnpleje

520-00

Refusion

523-00

Døgninst. for børn

523-00

Refusion

538-00

Beskyttede boliger

538-00

Refusion

561-00

Folkepension

561-00

Refusion

562-00

Enkepension

562-00

Refusion

563-00

Boligydelse

563-00

Refusion

565-00

Børnetilskud

565-00

Refusion

566-00

Familieydelser

566-00

Refusion

571-00

Dagpenge v/sygdom

571-00

Refusion

140.000
-

70.000
60.000

-

30.000
90.000

-

45.000
70.000

-

35.000
110.000

-

55.000
210.000

-

210.000
40.000

-

40.000
60.000

-

45.000
240.000

-

240.000
140.000

- 140.000
300.000
—

fortsættes

225.000

5. fortsat
i . p k t . 19 fortsat
572-00

Dagpenge v/barsel

572- 00

Refusion

573- 00

Dagpenge v/ulykker

573-00

680.000
- 510.000
40.000
-

Refusion

30.000
505.000

Ialt netto

Økonomiudvalget fremsendes til Byrådets
godkendelse.

6 . Udbygningsplanen

for folkeskolen og fri

tidsundervisningen fra 1979 er blevet
justeret.
Fælleslærerrådet anbefaler, at den tids
plan, som er bilag (10) til udbygnings
planen, overholdes med de dertil hørende
beløbsrammer.
løvrigt henviser fælleslærerrådet til de
materialer,

som er udarbejdet i struk

turudvalget .
Skolekommissionen indstiller,
at Venslevklassens overflytning til Fer
slev skole for skoleåret 1981/82 ind
arbejdes i udbygningsplanen,
at 1. etape af Skuldelev skole forsøges
færdigbygget i 1982.
Kirsten Kristensen indtager særstand
punkt, idet hun ønsker Ferslev skole i
brug med 5 klasser + børnehaveklasse i
skoleåret 1982/83.
Endvidere anbefales det af strukturud
valget udarbejdede forslag for den vide
re udbygning af Ferslev skole.

fortsættes

...

Dag og år:

Blad nr.
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1980
kl. 19.00
6. fortsat

i byrådssalen.

Gitte Schønemann og Ulla Hammergaard
indtager særstandpunkt, idet de ønsker
den nuværende 3-klassede skole bibeholdt
og pasningsordningen flyttet til Venslev,
da dette ikke koster kommunen penge.
Endvidere mener begge, at det er pædago
gisk rigtigst, at børnene flyttes efter
3. klasse.

7. Frederiksborg Amtsråd fremsender 1. ud
kast til udbygningsplan for den vidtgå
ende specialundervisning og anden spe
cialpædagogisk bistand.
Planen har været til udtalelse i Fælles
lærerrådet, der fremsender kommentarer,
som bedes medsendt Byrådets bemærkninger
Cfremlagt i sagen)

8. Udpegelse af en eller flere repræsentan

7
i

5

ta -Z r/f

ter af og blandt Byrådets medlemmer til
skolebyggeudvalget vedrørende Ferslev
’-U'-'

skoles udbygning.

tf.

£&

Genoptagelse af punkt fra sidste møde:
9. Frederiksborg Amtsråd anmoder i skrivel
se af 7/7 1980 om en udtalelse efter
forud indhentede erklæringer fra skole
inspektør , lærerråd og skolenævn ved
Marbækskolen i forbindelse med lærer
P . Gug-Kjeldsens klage over fagfordelin
gen ved Marbækskolen i Skibby.
De indhentede erklæringer er fremlagt i
sagen.
Byrådet udsatte sagen på sidste møde,
idet man ønskede lærerrådets indstilling
til skolenævnet om fagfordelingen af
24/4 1980 forelagt tillige med 2 lære
res skriftlige indsigelser.
(notat i sagen)

Genoptagelse af punkt fra sidste møde:
10. Frederiksborg Amtsråd anmoder i skrivel
se af 4/7 1980 om en udtalelse i forbin
delse med lærer P. Gug-Kjeldsens klage
over valget til fælleslærerrådet i Skib
by kommune.
Udtalelse fra ledende skoleinspektør er
fremlagt i sagen.
Byrådet udsatte sagen på sidste møde,
idet man ønskede fælleslærerrådets er
klæring forelagt.
(Skrivelse fra fælleslærerrådet fremlagt
i sagen)

nr.
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B Y R Å D S M Ø D E

Blad

1980
fel.

L U K K E T

1.

M Ø D E

17. 30

i byrådssalen.

r o r T-sÆT-tus

5. fortsat

6

.

1

.

