Dag og år:

Blad nr.

3.148
Onsdag den 20. marts
1985

SKIBBY BYRÅD

kl. 19.00
i byrådssalen.

B Y R Å D S M Ø D E

1. Ej endomsuavalget
Udskrift af udvalgets møde den 5. marts
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.
a . pkt. 8
Dispensation til virksomhed i boligområde
Ejeren af matr. nr. 1 fa, Skibby by, Skib
by, Bellisvej 20 ansøger om tilladelse til
indretning af et "lagersalg" for tekstil
varer samt udlejning af brudetøj fra et
værelse i det eksisterende parcelhus.
Tilladelse til det ansøgte vil kræve en
dispensation fra bestemmelserne i partiel
byplanvedtægt n r . 3, § 2, s t k . 4.
I henhold til kommuneplanlovens § 47, st k .
3 er der foretaget nabohøring. Der er ikke
fremsendt indsigelser.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget fremsender ansøgningen
til byrådet med anbefaling a f , at der med
deles dispensation fra bestemmelserne i
partiel byplan nr. 4, § 2, stk. 4. Dispen
sationen gives på betingelse a f , at der
ikke foretages skiltning, og at virksomhe
den ikke udvides uden fornyet ansøgning.
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b. p k t . 10
Zonetilladelse til åleproduktion
Revisor Gerner Sidney Larsen, Ølstykke har
for ejeren af ejendommen matr. nr. 1 f,

-

Røgerup by, Ferslev søgt om tilladelse til_
indretning af et åleproduktionsanlæg i en
del af den eksisterende betonvarefabrik.
Tilladelse til den ansøgte produktion vil kræve en zonetilladelse.
Ansøgningen behandles sideløbende i tek

/L

nisk udvalg med henblik på en miljø- og
udledningstilladelse.

-

Indstillingsbilag vedlagt.

^

Ej endomsudvalget indstiller til byrådet,
at ansøgningen fremsendes til Hovedstads
rådet med anbefaling a f , at dermeddeles

-

zonetilladelse.

_

Anbefalingen gælder ikke de miljøtekniske
forhold, idet der henvises til teknisk ud
valgs afgørelse fra møde den 1/3

1985.

-

c. pkt. 11
Zonetilladelse til lagerplads
HC Handelscenter ansøger om tilladelse til
etablering af en midlertidig lagerplads på
ca. 2.100 nr til træ på matr. nr. 10 a,

føyj/L,zCC4

C*
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Venslev by, Ferslev. Da området ligger u 
den for det i lokalplan nr. 31 udlagte er
hvervsområde, vil det ansøgte kræve en zo
netilladelse i henhold til bestemmelserne
i by- og landzonelovens § 8.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller til byrådet,
at ansøgningen fremsendes til Hovedstads
rådet med anbefaling.
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2

Energiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 7. februar
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

3 . Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 1. marts
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

a. pkt. 6
Takstblad - Skibby vandværk
I/S Skibby vandværk anmoder om godkendelse
af takstblad nr. 7, gældende fra 1. april
1985 til 1. april 1986.
Foruden indeksregulering af afgifter og
gebyrer er der i forhold til takstblad n r .
6 foretaget en lempelse med hensyn til an
lægsbidrag for større vandforbrugende
virksomheder.
Takstblad nr. 6 og 7 vedlægges.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at
takstblad nr. 7 godkendes.

4. Transportudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 7. februar
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.
6 .

Socialudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 26. februar
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

i byrådssalen.
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Udskrift af udvalgets møde den 26. februar
{.Æsl/i'-u2
?
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

8 . BeskæftigeIsesstyregruppen
Udskrift af gruppens møde den 4. marts
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

9 . Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 28. februar
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

10. Møde med repræsentanter fra erhvervslivet
Udskrift af møde den 5. marts 1985 frem
sendes i fotokopi til byrådets efterret
ning .

a, p k t . 4
Møde med erhvervene den 5/3
På mødet blev igangsætning af samarbej det
mellem kommune og erhverv drøftet.
Der var enighed om følgende:
1) Ve d r . iværksætterkursus nedsættes en
arbejdsgruppe bestående af: Mogens Pe
dersen, John G. Christensen, Erik Sall,
Erik Vium og Helge Henriksen.
2) Vedr. turisme nedsættes en arbejdsgrup
pe bestående af: Erik Hansen, F. Vittrup Christensen, Ole Kristoffersen og
Niels Nielsen.
fortsættes

..
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a. pkt. 4 fortsat
AVV-t-A
3) Vedr. produktudvikling nedsættes en ar
bejdsgruppe bestående af; Johnny Søndergaard, Bent Vestergård og Arthur

b

Østergård.
Bent Vestergård foreslår, at byrådet tager
principiel beslutning om, at der arbejdes
videre med erhvervsfremme mundene ud i an
sættelse af en erhvervschef eller lignende
snarest muligt.
Erik Hansen og John G. Christensen fore
slår, at det nedsatte kontaktudvalg i før
ste omgang får afklaret arbej dsgrundlaget,
og at igangsatte initiativer jfr. punkter
ne 1-3 bliver fremlagt og så efterfølgende
kan danne basis for, i hvilket omfang kom
munen og erhvervslivet skal yde bidrag til
de fælles initiativer.

li.: Økonomiudvalget '
Udskrift af udvalgets møde den 12. marts
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

a. pkt._1
Forslag til sygehusplan 1985-1996
Frederiksborg Amts Sygehusvæsen fremsen
der forslag til sygehusplan 1985-1996
til høring i kommunen.
Høringsfristen er fastsat til 1. marts
1985, men er efterfølgende forlænget til
10. marts.
Fremsendte ændringsforslag og kommentarer
vil indgå i sygehusudvalgets endelige
drøftelse af planen, forinden fremsendelfortsættes

..
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11. Økonomiudvalget fortsat
a. p k t . 1 fortsat
se til amtsrådet.
Socialudvalget fremsender forslaget til
økonomiudvalget med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet.
Der søges samtidig administrativt om ud
sættelse af indsigelsesfristen til den
1. maj 1985.

b. pkt. 3
Plejehjemmet Nordhøj - tillægsbevilling
Plejehjemmet Nordhøj ansøger om godkendeIse af tilkaldevikar til terapiområdet
grundet regelmæssig sygdom hos en medar
bejder.
Ansøgningen er som et personalespørgsmål
oversendt til behandling i økonomiudval
get .
Piej ehjemmet ansøger samtidig om en til
lægsbevilling til budget 1985 på k r .
12.000 brutto (k r . 6.000 netto) til konto
535 03 090 06, vikarudgifter terapiperso
nale. Beløbet foreslås finansieret ved
en

tilsvarende negativ tillægsbevilling

på konto 535 03 050 00, vikarudgifter
sygehjælpere.
Forvaltningen indstiller, at den ansøgte
tillægsbevilling anbefales overfor byrå
det under forudsætning a f , at ansøgning
om ansættelse af tilkaldevikar imødekom
mes .
Indstilling vedlagt.
Socialudvalget fremsender til økonomiud
valget med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Dag og år:

Blad nr.

3.154
Onsdag den 20. marts
1985
kl. 19.00
11. Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.

c . pkt. 4
Kørselsordning til dagcentret
Socialudvalgsmedlem Gitte Schønemann med
deler i skrivelse af 19/2 1985/ at der
er flere pensionister, der ikke har m u 
lighed for at benytte de ordinære busser
til dagcentret i Skibby.
På vegne af Det konservative Folkeparti
fremsætter hun ønske om, at der etableres
en kørselsordning for disse pensionister,
således at disse også får mulighed for
at deltage i fritidscentrets aktiviteter,
evt. hver 2. uge.
Socialudvalget ønsker at afvente ældre
gruppens rapport.
Gitte Schønemann indtager særstandpunkt,
og ønsker sagen fremsendt til byrådets
afgørelse.
Økonomiudvalget fremsender socialudval
gets indstilling til byrådet med anbefa
ling .
Bent Vestergård indtager særstandpunkt.

d, pkt. 5
Madudbringning på søn- og helligdage
Socialudvalgsmedlem Gitte Schønemann an
moder om en drøftelse af madudbringning
til pensionister på søn- og helligdage.
Prisen pr. portion i regnskabsåret 1984
er opgj ort til brutto
og netto

k r . 25,39
kr.

4,75.

Udgiften ved udbringning af mad på sønda
ge vil i regnskabsåret 1985 løseligt an
slået koste

k r . 15 0.000

+ pensionisternes betaling kr.

46.800

t statsrefusion

kr.

51.000

kommunal udgift

kr.

52.200

fortsættes

...
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11'. Økonomiudvalget fortsat
d . p k t . 5 fortsat
Intern notits af 20/2 1985 vedlægges.
Socialudvalget ønsker at spørgsmålet om
madudbringning på søn- og helligdage o
vergives til "ældregruppen".
Gitte Schønemann indtager særstandpunkt
og ønsker sagen fremsendt til byrådets
afgørelse.
Økonomiudvalget fremsender socialudval
gets indstilling til byrådet med anbefa
ling .
Bent Vestergård indtager særstandpunkt.

e, pkt. 6
Fællesskabsoverenskomst

for skolepsyko

log i^k__rå^givnir^
Jægerspris kommune fremsender fælles skabsoverenskomster for skolepsykologisk
rådgivning mellem Jægerspris og Skibby
kommuner med redaktionelle ændringer.
Kulturelt udvalg anbefaler forslaget.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
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11. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.
f. pkt. 7
Ikke-fagdelt undervisning i specialklasse
på Skuldelev skole
Lærerrådet ved Skuldelev skole ansøger

_

om tilladelse til at tilrettelægge under- visningen i skolens yngste specialklasse
som ikke-fagdelt undervisning fra august ~~
1985, idet der henvises til bekendtgøre1-se nr. 415, som siger:

"Undervisningen

kan ved bestemmelse på undervisningspla
nen tilrettelægges som ikke-fagdelt un
dervisning i videre omfang end anført

-

i folkeskolelovens § 4 stk 3" .

^

Skoleinspektør Ole Kjerulff og Skuldelev
skolenævn fremsender med anbefaling.
Ledende skoleinspektør fremsender med
anbefaling og tilføjer følgende:

-

"Ansøg- ^

ningen indeholder desuden et ønske om
i forbindelse med e v t . kommende special
klasser at få mulighed for valgfrihed

-

mellem fagdelt og ikke-fagdelt undervis
ning .
Dette spørgsmål er også blevet behandlet
af lærerrådet og skolenævnet på Marbæk-

-

skolen, som alle anbefaler.

_

Endvidere indeholder ansøgningen forslag
til ikke-fagdelt undervisningsplan for
specialklasserne

(1.-10. kl.trin).

Forslaget har været behandlet af såvel

_

Skuldelev skoles som Marbækskolens lærer
råd og skolenævn, som alle anbefaler".
Skolekommissionen og kulturelt udvalg

~

fremsender med anbefaling.

_

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

/)
y&/
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g . pkt. 8
Pæd./fagligt seminar
Økonomiudvalget har på sit møde den 8/1
1985 tilbagesendt sagen ve d r . arrangemen
tet p æ d ./fagligt seminar, idet kulturelt
udvalg blev anmodet om forslag til finan
siering.
Den 20/2 fremsendte ledende skoleinspek
tør overslag over udgift i forbindelse
med ovennævnte kursus.
Der var tilmeldt (p r . 8/2-85)

81 perso

ner . Udgiften omfatter honorar til fore
dragsholdere , diæter og lommepenge til
byrådsmedlemmer og fælles transport, ialt
ca. k r . 39 .000 .
Såfremt der skal ydes diæter til nævnsog kommissionsmedlemmer, skal der tillæg
ges en merudgift på ca. k r . 8.000.
Kontoen til aflønning af årsvikar 301
01 110 04 i 1984 blev ikke opbrugt, hvor
for der har været en besparelse på k r .
63.325 pr. 31/12 84.
Ledende skoleinspektør foreslår i skri
velse af 22/11 1984, at der ydes en til
lægsbevilling af kassebeholdningen på
1985-budgettet.
Kulturelt udvalg anbefaler en tillægsbe
villing på kr. 39.000, som finansieres
over kontoen for årsvikarer, 301 01 110
04 .
Kulturelt udvalg tilskriver pædagogisk
udvalg på Marbækskolen om arrangementet,
kopi sendes til kulturelt udvalgs medlem
mer .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
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h. pkt. 9
Energibesparende foranstaltninger på kom
munens bygninger, investeringer i 1985
Energiudvalget meddeler, at der pa konto
010 00 005 04,
afsat

kr.

fælles formål,

537.000

til

er budgetH

energibesparende

foranstaltninger på kommunens bygninger.
Energiudvalget
kulturelle

anbefaler

område

indenfor

følgende

det

energibespa

rende foranstaltninger:
Skuldelev skole
Temperaturregulering af
Fyhn-Lassen bygningen.

kr.

Skolevej ens børnehave
Nye vinduer

kr. 140.000

sitA .

Hanghøj gård, stuehus
kr.
Lofts- og hulmursisolering
Ialt
Der

ansøges

beløbet, som

60.000

50.000

kr. 250.000
om

en

tillægsbevilling

finansieres

over konto

på
010

00 005 04.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
(Hanghøjgård udgår,

idet denne behandles

under ejendomsudvalget).
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

i. pkt. 14
Ansøgning om tjenestefrihed til kursus
I skrivelse af 14/2

85 ansøger SID,

Skibby og Omegns afd. om tjenestefrihed
for en af kommunens ansatte til deltagel
se i kursus i tiden 21.-26. april 1985.
Økonomiudvalget har i møde den 8. januar
1985 vedtaget afholdelse af kurser for
samtlige medlemmer af kommunens samar-

&
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bej dsudvalg, hvorfor der er meddelt af
slag på ansøgningen.
SID fremsender ved skrivelse af 22/2 for
nyet ansøgning, hvori der redegøres nær

'■jLét

mere for kurset.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

yMA'C
iå/iA /t d/ hs
'i/ ll ''éyOtA ^ fsC J/ i ,
~
— 7
—

j . p k t . 22
Ansættelse af skatterevisor
Mogens Bo Hansen har i skrivelse af 3/3
1985 anmodet om optagelse af følgende
punkt på dagsordenen:
"Under henvisning t i l , at ligningsplanen
medfører, at kun ca. 20% af de selvstæn
digt erhvervsdrivendes selvangivelser vil
blive underkastet en egentlig ligning,
skal TSG foreslå, at der ansættes en
skatterevisor i skatteforvaltningen."
Kommunernes Landsforening skal godkende
oprettelse af en ny stilling som skatterevisor.
Der er ikke afsat penge på budgettet i
1985 .
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

.<C
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k. pkt. 24
Afskaffelse af karensdagen
Mogens Bo Hansen har i skrivelse af 4/3
1985 anmodet om optagelse af følgende
punkt på dagsordenen:
"TSG skal foreslå, at Skibby kommune af
skaffer karensdagen for sine ansatte."
Fotokopi af skrivelsen vedlægges.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at Kommunernes Landsforening tilskrives
om ophævelse af lov om karensdagen.
Lise Lotte Due og Bent Vestergård indta
ger særstandpunkt.

l, pkt. 32
Tilsyn i henhold til miljøloven
Efter

anmodning fra borgmesteren og for

manden for teknisk udvalg har forvaltnin
gen fremlagt overvejelser angående effek
tiviseringen af kommunens tilsyn for tek
nisk udvalg.
Der vedlægges kopi af brev af levnedsmid
delkontrollen .
Ct/b

Indstillingsbilag vedlagt.

,i

Teknisk udvalg vedtog, at sagen oversen
des til planlægningsstyregruppen.
Mogens
idet

AMAWLtf l i c - ? , ,,:
/a

Bo Hansen indtager særstandpunkt,
han

ønsker

området

tilført

øgede

ressourcer i form af en miljøtekniker/
-medarbej d e r .
Sagen

overgår

via

økonomiudvalget

til

byrådet.
(Sag på teknisk udvalgs dagsorden den 1/3
1985 side 1354 pkt. 9 er vedlagt sagen.)
Økonomiudvalget følger teknisk udvalg.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt,
fortsættes ...
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1. pkt. 32
idet han ønsker området tilført øgede
ressourcer i form af en miljøtekniker/
-medarbejder.
Mogens Bo Hansen ønsker sagen forelagt
byrådet.

m. pkt. 33
Dispensation for dagrenovation
Teknisk udvalg besluttede på møde den
23. november 1984, at de landejendomme,
der ønsker fritagelse for renovationsord
ningen, skal redegøre for, hvorledes af
faldet bortskaffes.
Teknisk forvaltning har gennemgået de
indkomne ansøgninger og vedlægger skema
Si)'1i,0OuO

tisk redegørelse for, hvorledes affaldet
bortskaffes.
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrå
dets afgørelse.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at der meddeles afslag på ansøgningerne
om dispensation, da ingen opfylder dis
pensationsforudsætningerne .
Bent Vestergård og Lise Lotte Due indta
ger særstandpunkt.

</
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n. pkt. 34
Etablering af biogas
TSG foreslår, at der etableres et gylleanlæg i Skibby kommune. Udover produktio
nen af alternativ energi vil et sådant
anlæg nedsætte forureningen fra landbru
get .
Artikel fra "Danske Kommuner" vedlagt.

-—

Indstillingsbilag vedlægges.

✓
i?-----

Energiudvalget kan ikke anbefale, at der

'fylAAs^)
<7
/o

V

etableres et gylleanlæg i Skibby kommune.
TSG indtager særstandpunkt og foreslår,

-—

at der etableres et gylleanlæg, idet et

^_

sådant produktionsanlæg udover alternativ
energi vil nedsætte den alvorlige forure-

<

ning fra landbrugets side.

■
—

Spørgsmålet forelægges byrådet.

_

Teknisk udvalg kan ikke anbefale,

at der

etableres et gylleanlæg.
TSG indtager samme særstandpunkt som i

—

energiudvalget.
Økonomiudvalget fremsender teknisk ud
valgs indstilling til byrådet med anbefa
ling.

—

Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt. _

o. pkt. 35
Projektering af kloakarbejder m,v .
Jævnfør ønske på teknisk udvalgs møde
i j anuar 19 85 fremlægger teknisk forvalt
ning fortegnelse over, hvilke anlægsar
bejder, der skal gennemføres i teknisk
udvalgs regi.

Forvaltningen har ikke prioriteret række
følgen for anlægsarbejdernes gennemførel
se .
Oversigt vedlagt.

./Ola,

/

i l . Økonomiudvalget fortsat
o. pkt. 35 fortsat
Teknisk udvalg finder fortsat,

at for

valtningen selv prioriterer deres ar
bejdsopgaver i henhold til budget for
1985 m.m.
Børge Sørensen indtager særstandpunkt,
idet han ønsker Skuldelev strand priori
teret på 1. pladsen, Hellesø på 2. plad
sen .
Sagen ønskes forelagt byrådet.
Økonomiudvalget fremsender Børge Søren
sens særstandpunkt til byrådet med anbe
faling .
Bent Vestergård og Lise Lotte Due fast
holder teknisk udvalgs beslutning.

p. pkt. 37
Renholdelse af vej e
Formanden for teknisk udvalg har anmodet
teknisk udvalg overveje, om der skal sø
ges gennemført en fejning af de kommunale
veje i byerne efter vinterens ophør.
Ønsket begrundes med den megen grus, der
er blevet spredt, dels på grund af vinte
rens hårdhed, dels på grund af den ændre
de glatførebekæmpelse.
Der er ikke budgetteret midler til formå
let i 1985. Udgiften til én gang fejning
er 8.000-10.000. kr .
Intet indstillingsbilag.
Teknisk udvalg ønsker fejning foretaget
1 gang, c a . 10.000 k r . og anmoder økono
miudvalget om tillægsbevilling på 10.000
k r . Finansiering over kassebeholdningen.
Børge Sørensen indtager særstandpunkt.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at der ikke foretages fejning.
Bent Vestergård og Lise Lotte Due fasthOblfdeiiisHAvfek n isk udvalgs indstilling.

Dag og år:

Blad nr.

3.164
Onsdag den 20. marts
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.
kl. 19.00

11. Økonomiudvalget fortsat
i

g. pkt. 38
Udstykning i Hjortehaven
Landinspektør Børge Hansen søger, på veg-'
ne Knud Ph. Nielsen, om principiel god-

-

kendelse af udstykningsforslag for matr.
nr. 7 e ved Hjortevej.
Udstykningsforslaget afviger på uvæsent- "
lige punkter fra udstykningsskitsen i lo-kalplan 27, der fastlægger reglerne for
udstykning i området.
Indstillingsbilag vedlægges.
Ejendomsudvalget anbefaler, at der medde
les principiel godkendelse af udstyk
ningsf or slaget .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

r. pkt, 39
Etablering af solfangeranlæg på Nordhøj
TSG anmoder om, at der overvejes at mon
tere et solfangeranlæg på plejehjemmet
Nordhøj.
Indstillingsbilag vedlagt.
Energiudvalget kan ikke anbefale, at der
etableres solfangeranlæg på plejehjemmet.
TSG indtager særstandpunkt og ønsker
spørgsmålet forelagt byrådet.
Ej endomsudvalget følger energiudvalgets
indstilling.
TSG indtager særstandpunkt og ønsker
spørgsmålet forelagt byrådet.
Økonomiudvalget følger energi- og ejen
domsudvalgets indstilling.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

byrådssalen.
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f|l. Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
s. p k t . 40
Ombygning af Ferslev fritidshjem
Anlægsregnskab
Teknisk forvaltning fremlægger anlægs
regnskab for ombygning af Ferslev gamle
skolebygning til fritidshjem.
Den samlede anlægsudgift andrager kr.
394.320,98.
Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på
kr. 44.320,98.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget og økonomiudvalget frem
sender til byrådet med anbefaling.

t. pkt. 41
Huslejeforhøj else, Hammervej 2, Østby
Ifølge byrådsbeslutning af 20. juni 1984
er der på Hammervej 2 gennemført energi
besparende foranstaltninger.
Lejeloven hjemler mulighed for lejefor
højelse ved forbedringer på det lejede.
Forvaltningen har udarbej det oplæg til
lejeforhøj else.
Byrådet har tidligere, ved huslejeforhø
jelser på grund af gennemførte energibe
sparende foranstaltninger, godkendt op
læggets "model 4". For Hammervej 2 vil
huslejeforhøjelsen efter oplæggets "model
4" andrage k r . 3.261,99 årlig, hvilket
svarer til k r . 270 pr. måned.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget , at der gennemføres lej eforhøjelse for Hammervej 2 med k r . 3.261,99
kr./år, svarende til 270 kr./md.

fortsættes
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TSG indtager særstandpunkt med hensyn til
beregningsgrundlaget.
Sagen ønskes forelagt byrådet.
Økonomiudvalget: Indstillingen godkendt.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt
og ønsker sagen forelagt byrådet.

l/.

u. pkt. 42
Huslejeforhøjelse, Hovedgaden 44, Skibby
Ifølge byrådsbeslutning af 20. juni 1984
er der på Hovedgaden 44 gennemført ener
gibesparende foranstaltninger.
Lej eloven hjemler mulighed for lejeforhø
jelse ved forbedringer på det lejede.
Forvaltningen har udarbejdet oplæg til
lejeforhøj elsen.
Byrådet har tidligere, ved huslejeforhø
jelser på grund- af gennemførte energibe
sparende foranstaltninger, godkendt op
læggets "model 4".
For Hovedgaden 44 vil huslejeforhøjelsen
efter oplæggets !,1Model 4" andrage
6.643,89 kr./år, hvilket svarer til 550

7/

k r ./md.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget, at der gennemføres en lejefor
højelse forHovedgaden 44 med 6.643,89
k r ./ å r , svarende til 550 k r ./ m d .
TSG indtager særstandpunkt med hensyn til
beregningsgrundlaget.
Sagen ønskes forelagt byrådet.
Økonomiudvalget: Indstillingen godkendt.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt
og ønsker sagen forelagt byrådet.

&
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v. pkt. 43
Hyttevej 6 - energibesparende foranstaltninger - bevilling
Der anmodes om en tillægsbevilling på
konto 011 18 030 05 på k r . 25.000.
Beløbet finansieres ved en tilsvarende
besparelse på konto 010 00 005 04, fælles
formål.
Beløbet skal anvendes til loftsisolering
og radiatortermostater.
Energiudvalget, ej endomsudvalget og øko
nomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.
Forvaltningen bemyndiges til at udbyde
arbejderne og gennemføre dette inden for
det anførte beløb.

x. pkt. 44
Sønderby Bro 5, energibesparende foran
staltninger - bevilling
Der anmodes om en tillægsbevilling på
konto 011 09 030 06 på kr. 25.000. Belø
bet finansieres ved en tilsvarende bespa
relse på konto 010 00 005 04, fælles for
mål .
Beløbet skal anvendes til hulmursisole
ring og loftsisolering.
Energiudvalget, ej endomsudvalget og øko
nomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.
Forvaltningen bemyndiges til at udbyde
arbej derne og gennemføre dette inden for
det anførte beløb.

i byrådssalen.
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y . p k t . 45
Hanghøj gård, stuehus - energibesparende
foranstaltninger - bevilling
Der anmodes om tillægsbevilling på konto
013 02 045 03 på k r . 50.000. Beløbet fi
nansieres ved en tilsvarende besparelse
på konto 010 00 005 04, fælles formål.
Beløbet skal anvendes til loftsisolering
og hulmursisolering.
Energiudvalget, ej endomsudvalget og øko
nomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.
Forvaltningen bemyndiges til at udbyde
arbejderne og gennemføre dette inden for
det anførte beløb.

z . p k t . 46
Licitationsregler, bygge- og anlægsarbejder

■

På baggrund af drøftelsen i økonomiudval
get den 11. december 1984 foreslås føl
gende licitationsregler
"Samtidig med overholdelse af de til en
hver tid gældende love og bestemmelser
fra overordnede myndigheder, herunder EFregler, skal der indhentes tilbud på byg
ge- og anlægsarbej der efter nedenstående
regler:
1. Til entrepriser, der kalkuleres til
under k r . 50.000 indhentes underhåndstilbud.
2. Til entrepriser, der kalkuleres mellem
kr. 50.000 og k r . 300.000 afholdes
indbudt licitation med mindst 4 delta
gere , hvoraf en skal være udenbys.
3. Til entrepriser, der kalkuleres til
over k r . 300.000 afholdes offentlig
licitation.

fortsættes

...

v-
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Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.

z . p k t . 4 6 fortsat
Rækkefølgen er en prioritetsorden, der
angiver minimumskrav til udbudsformen.
Der må altid benyttes en udbudsform med
et høj ere n r . end det, kalkulationen til
siger."
Intet indstillingsbilag.
Ejendomsudvalget fremsender reglerne med
anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

æ. pkt. 47
Lokalplan Vellerup Vig - campingpladsen
Grundejerforeningen Vellerup sommerby an
moder om kommunens motivering for afvis
ning af de indsigelser grundej erforenin
gen fremførte i forbindelse med lokal
planforslagets offentlighedsfase fra 9/5
1984 til 9/7 1984 .
Grundejerforeningen fremsendte med brev
af 7. juli 1984 indsigelser mod lokalpla
nen på følgende punkter:
Campingpladsens forhold til den eksi
sterende byplan.
Forsøgelse af trafikken gennem sommer
husområdet og Vellerup by på grund af
et større antal campingpladser.
Forlængelse af Skjoldagervej i. en
bredde på 12 m.
Bredde af beplantningsbælter inden for
lokalplanområdet.
Jfr. kommuneplanloven er der ikke stillet
krav om, at byrådet skal begrunde sin
stillingtagen til de enkelte indsigelser,
men Planstyrelsen anbefaler, at man i vi
dest mulig, omfang begrunder kommunens
stillingtagen.
fortsættes

...
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æ. p k t . 47 fortsat
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller til byrådet,
at forslag til svarbrev til grundej erfor
eningen Vellerup sommerby godkendes til
afsendelse.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

ø. pkt. 48
Lokalplanforslag nr. 49 for et område til
erhverv og grønt område ved Hanghøj
Teknisk forvaltning . forelægger

lokal

planforslag nr. 49 for område nord for
ringvejen ved Hanghøjgård.
Lokalplanen erstatter nuværende lokalplan
n r . 13 benævnt "Lokalplan n r . 13 for et
område til erhvervsformål ved Hanghøj
gård" .
Lokalplanen er ændret i forhold til lo
kalplan n r . 13 for så vidt angår udlæg
ning af grønt område (vandhul), grund
størrelser, vejforhold og beplantnings
forhold.

'

Lokalplanforslaget vedlagt.
Ejendomsudvalget og økonomiudvalget frem
sender lokalplanforslag nr. 49 af februar
1985 til byrådet med anbefaling.
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å. p k t . 51
Skuldelev kro - § 15 rammetillæg
Lokalplanforslag n r . 48 ve d r . Skuldelev
kro blev vedtaget på byrådsmødet den 20.
februar 1985.
Da lokalplanforslaget blev udarbej det var
det ventet, at den endelige vedtagelse
ville blive sammenfaldende med vedtagelse
af kommuneplanen, hvorfor et § 15 ramme
tillæg var unødvendig. Nu er kommuneplan
proceduren blevet forlænget en måned,
og derfor kan der blive godkendelsespro
blemer med lokalplanen.
Efter aftale med formanden for ejendoms
udvalget fremsender teknisk forvaltning
forslag til "Tillæg n r . 14 til § 15 ram
merne for Skibby kommune".
Rammetiliægget er i overensstemmelser med
det offentliggjorte forslag til kommune
plan og det godkendte lokalplanforslag
n r . 48 .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

12. Anmodning om udtræden af byrådet
Gitte Weiss, TSG, anmoder i skrivelse af
12. marts 1985 om tilladelse til at ud
træde af byrådet.
Gitte Weiss

oplyser, at hun kun en måned

efter sin sygeorlov på 5 måneder, atter
har en længere sygdomsperiode foran sig.
Hun tilføjer, at de lange fravær bevir
ker, at hun mangler den fornødne konti
nuitet i arbej det.
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1. Slidlagsarbejder i 1985. Tilbud.
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6. Nedsat timetal

7 . Orlovsansøgning
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