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Dagsorden til byrådets møde den 20.
december 1989 kl. 19.00 i byrådssalen

Medlemmer:
Gitte Schønemann
Hanne Kyvsgaard
Erling Jensen
F. Theill Hansen
Lise Lotte Due
Bent Olsen
Jørn Poulsen
Birgit Bangshof Mortensen
Hans Jørgen Mortensen
Kim Rockhill
Orla Hansen
Anni Skov
Anders Clausager

Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen
Bemærkninger, herunder indkomne
spørgsmål til spørgetid:
Lukket møde starter kl. 17.00.
Der er formandsmøde fra kl. 16.00.

Tidspunkt for mødets afslutning:
Tidspunkt for lukket mødets af
slutning:
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1.
Udvalasdacrsordener
Til orientering.
Dagsordener fra afholdte møder i føl
gende udvalg er udsendt tidligere:
Sikkerhedsudvalget - den 27/11
Teknisk udvalg - den 23/11
Teknisk udvalg - den 6/12
Teknisk udvalg - den 14/12
Socialudvalget - den 28/11
Ejendomsudvalget - den 29/11
Ejendomsudvalget - den 6/12
Kulturelt udvalg - den 30/11
Økonomiudvalget - den 6/12
Økonomiudvalget - den 8/12
Økonomiudvalget - den 12/12
Hovedsamarb.udv.soc.omr. - 6/11
Hovedsamarb.udv.for admin. - 11/12
Hovedsamarb.udv.for tekn. - 13/12
Fællesudvalget - 5/12

X

S K I B B Y

K O M M U N E

B Y R Å D S M Ø D E

2.
Budgetrevision drift 1989
J. nr. ØKF 00.01.002
Beskæftigelseskonsulent Helge Henrik
sen har revideret budgettet vedrøren
de arbejdstilbudsordningen og beskæf
tigelsesordningerne .
Af de ved sagen fremlagte bilag frem
går det, at 5.96-arbejdstilbudsordningen vil medføre en merudgift på
kr. 470.000. Heraf udgør refusioner
kr. 231.000, som først vil indgå i
1990.
For 5.98-beskæftigelsesordningerne
vil budgetrevisionen medføre en
merudgift på kr. 703.000.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
1.173.000, der finansieres over kas
sebeholdningen konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget anbefaler på sit møde
den 12. december 1989 en tillægsbe
villing i 1989 på kr. 1.173.000 og en
indtægtsbevilling i 1990 på kr.
231.000.
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3.
Budgetanalyse af kontoen for syerehiælperpersonale ved plejehjemmene De
gamles Hiem/Nordhøi
J. nr. SF 00.01.002
Ved byrådets behandling 20. september
1989 af lønbudgetrevision, blev det
besluttet, at tillægsbevillingen på
kr. 450.000 blev udtaget og oversendt
til en budgetanalyse i social- og
sundhedsforvaltningen og socialudval
get.
Dagsorden fra socialudvalgets møde
31. oktober 1989 vedlagt sagen.
Løn- og personalekontoret kan oplyse,
at Kommunernes Revisionsafdeling på
begynder analysen den 6. december
1989, og den forventes at være tilen
debragt således, at analysen kan fo
relægges på økonomiudvalgsmødet.
Det indstilles, at der gives en til
lægsbevilling på kr. 358.000 til
fastlønskontoen for sygehjælpere 535
03 045 00, og kr. 92.000 til vikar
kontoen for sygehjælpere 535 03 050
00.
Økonomiudvalget fik i møde den 12.
december 1989 gennemgået skrivelse af
7/12-89 fra Revisionsafdelingen,
økonomiudvalget anbefaler tillægsbe
villing kr. 240.000 til fastlønskon
toen for sygehjælpere, og kr. 280.000
til vikarkontoen og kr. 10.000 til
pedelkontoen.
økonomiudvalget anmoder socialfor
valtningen, i samarbejde med persona
le- og lønkontoret og lederen af ple
jehjemmet, at udarbejde forslag til
retningslinier for budgetprocedure på
området. Forslaget skal forelægges
for socialudvalget og økonomiudvalget
snarest muligt.
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4.
Godkendelse af ændringer af vedtægter
og ordensreglement for Vellerup som
merby
J.nr. TF 00.01A08
Grundejerforeningen for Vellerup som
mer by har fremsendt ændringer af ved
tægter og ordensreglement til god
kendelse i byrådet jævnfør deklarati
onens § 19.
Sagen blev behandlet den 28. juni
1989 i ejendomsudvalget, der anbefa
lede at ændringerne godkendes.
Ved byrådets behandling den 16.
august 1989 begærede formanden for
ejendomsudvalget sagen oversendt til
landliggerudvalget.
Fra en kreds af rideinteresserede i
Vellerup er der den 25/10 1989 ind
givet indsigelse mod §6 i forslaget
til ordensreglement for Vellerup som
merby .
På ejendomsudvalgets møde den 1. no
vember 1989 besluttede man, at der
skal tillades ridning.
Landliqgerudvalqet tog på møde den
17. november 1989 til efterretning,
at der ikke er problemer i de fore
lagte vedtægter og ordensreglement
bortset fra bestemmelsen om ridefor
bud .
Angående rideforbud:
Grundejerforeningerne i Hyllingeriis
og Vellerup sommerby ønsker at kunne
forbyde ridning på stier og grønne
områder begrundet i de skader rid
ningen påfører stierne, og med hen
visning til, at der er mulighed for
ridning på vejene.
Jørn Poulsen peger på en ridemulighed
på en enkelt sti til stranden i Vel
lerup sommerby.
Ejendomsudvalget anbefaler på møde
den 29. november 1989 vedtægterne
incl. rideforbudet på vilkår, at der
i området etableres ridemulighed til
stranden ad en af de eksisterende
stier.
Spørgsmålet om befæstigelse af ride
sporet overlades til grundejerfore
ningens afgørelse.
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5.
Driftsregnskab, Unabo - Skibby, Ho
vedgaden 36.
J.nr. TF 03.02.05056
Landsforeningen Ungbo har fremsendt
driftsregnskab for Ungbo - Skibby,
Hovedgaden 36 for perioden 1. august
1988 til 31. juli 1989.
Indstillingsbilag vedlagt.
Det indstilles, at det fremsendte
driftsregnskab for Ungbo - Skibby for
ovennævnte periode godkendes og at
spørgeskemaet fremsendes til Bolig
styrelsen uden bemærkninger.
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6.

Godkendelse af SKEMA-3 for UNGBOSkibby, Hunegården
J.nr. TF 03.02.05056
I forbindelse med færdiggørelsen af
ovennævnte byggeri har Landsforenin
gen UNGBO fremsendt byggeregnskab i
form af SKEMA-3 til godkendelse. Byg
geregnskabet balancerer med kr.
4.382.888, hvilket svarer til en o
verskridelse af SKEMA-2 anlægssummen
med knap 2%.
Indstillingsbilag vedlægges.
Ejendomsudvalget anbefaler på møde
den 29. november 1989, at SKEMA-3
godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 ejendomsudvalgets
indstilling.
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7.
Endelig vedtagelse af kommuneplantil
læg nr. 6 for centerområde ved "Kro
svinget" i Skibby by - 2. behandling
J.nr. TF 01.02.03P16/6
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 6
har været til offentlig høring, og
der er ikke indkommet indsigelser.
Ejendomsudvalget anbefaler på møde
den 29. november 1989, at kommune
plan tillæg nr. 6 vedtages endeligt i
den foreliggende form.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 ejendomsudvalgets
indstilling.
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8.
Endelig vedtagelse af lokalplan nr.
63 for et område ved "Krosvinget11 i
Skibby - 2. behandling
J.nr. TF 01.02.05P16/63
Lokalplanforslaget har været til of
fentlig høring i 8 uger, hvorunder
der har været afholdt orienterende
borgermøde.
Der er indkommet 3 indsigelser.
Indstillingsbilag vedlagt.
Eiendomsudvalaet oversender på møde
den 1. november 1989 sagen til tek
nisk udvalg til behandling af de tra
fikale forhold med henblik på en sam
let løsning for hele lokalplanområ
det.
Teknisk udvalg anbefaler på møde den
23. november 1989, at lokalplanfor
slaget godkendes endeligt med følgen
de ændringer:
1. Den eksisterende ind-/udkørsel til
p-plads ved Helbo Hansens forret
ning opretholdes som både ud- og
indkørsel.
2. Toftevej opretholdes som ud- og
indkørsel til vareindlevering. Der
forudsættes anlagt fortov langs
vejen fra Hovedgaden til sti mod
Rosenvænget.
3. Adgang til parkeringsplads bag
kroen sker fra Hovedgaden ved
Skibby rejser/Supra.
4. Byrådets forslag ved 1. behand
lingen om en intern køremulighed
fra p-pladsen ved Helbo Hansen til
p-pladsen bag kroen frafaldes. Fo
reslås ændret til en passage for
gående.
Teknisk udvalg er opmærksom på de
problematiske trafikforhold ved "Kro
svinget .
Udvalget har derfor ved behandlingen
af lokalplanforslaget bedt teknisk
forvaltning om at fremkomme med for
slag til en trafiksanering på Hoved
gaden, der forudsættes gennemført på
fortsættes....
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8.
Fortsat
langt sigt.
Ejendomsudvalget anbefaler på møde
den 29. november 1989 teknisk ud
valgs indstilling.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 teknisk udvalgs
indstilling.
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10.
Af fa ldsiolanlægning.
Journal nr. TF 07.00.00G01
Rådgivende ingeniørfirma Carl Bro A/S
har udarbejdet kommunens affaldsplan.
Affaldsplan 1989, del 1, består af
følgende bilag:
sammenfattende rapport,
hovedrapport,
bilagsrapport.
Teknisk udvalg tog på møde den 26.
oktober 1989 redegørelsen til efter
retning.
Til teknisk udvalgs møde i november
skulle forvaltningen udarbejde for
slag til:
Regulativ for erhvervsaffald,
Ordning for storkøkkenaffald,
Ordning for glas og papir fra hus
stande,
Ordning for pap og papir fra er
hverv,
Ordning for papir fra kommunens
institutioner,
Ordning for olie- og kemikalieaf
fald fra private husstande.
Oplæg til containerplads/genbrugshuse.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler i
møde den 16. november 1989 med
følgende bemærkninger:
- at der forsøgsvis indføres
kildesortering i to områder af
Skibby kommune.
- at forsøgsområderne udpeges i sam
arbejde med renovatøren.
- at kørslen foretages af renovatøren
og at det indsamlede materiale til
føres Genbrugscentralen, som indve
jer og optæller det indsamlede.
- at renovatøren en måned før forsø
get iværksættes, vejer dagrenovati
onen fra forsøgsområderne.
- at kildesorteringen udføres i for
søgsområderne i et "skuffesystem"
- at forsøgsordningen kører i mindst
et halvt år.
fortsættes....

Formandens
initialer

20. december 19*!9

Blad nr.

310

Fortsat
Endvidere anbefaledes:
- at genbrugshusenes antal udbygges.
- at der oprettes en modtagestation
ved Genbrugscentralen, der er be
mandet, og som er åben for borgerne
også om lørdagen.
- storskkraldsordningen udvides til 4
indsamlinger om året.
- at den bioloigiske behandling af
køkkenaffaldet fremmes.
Teknisk udvalg anbefaler på møde den
23. november 1989, at forslaget til
affaldsplan fremsendes til amtsrådet
og fremlægges samtidig offentligt i
8 uger.
Udvalget har samtidig som opfølgning
af planen udarbejdet regulativer for
erhvervsaffald, madaffald fra stor
køkkener og for olie- og kemikalie
affald. Disse fremlægges særskilt.
Teknisk udvalg indstiller som prio
riteret handlingsprogram ifølge pla
nen:
1. Etablering af en "Containerplads"
ved genbrugscentralen. Det forud
sættes, at modtagepladsen for
olie- og kemikalieaffald flyttes
hertil.
Lossepladsen forudsættes lukket
for offentlig adgang bortset fra
modtagelse af større partier jord
og andet affald (efter forudgående
aftale).
2. Intensivering af husstandsindsam
lingen af genbrugelige materialer
ved kildesortering (Skuffesystem).
Udvalget undersøger erfaringer
vedr. stativer og indsamlede mæng
der. Er erfaringsgrundlaget ikke
strækkeligt grundlag for iværk
sættelse af ordningen vil udvalget
fremkomme med forslag om forsøg
'over en 6 måneders periode i 2
delområder af kommunen. Forsøget
gennemføres i samarbejde med kom
munens renovatør.
fortsættes....
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Fortsat
3. Valget mellem de 2 alternativer
mellem maksimal biologisk behand
ling af husholdningsaffald eller
forbrænding afventer de igangvæ
rende forsøg med biologisk behand
ling i Helsingør, Hillerød og Fre
derikssund.
Der iværksættes derfor ikke i før
ste omgang sortering i biologisk/
ikke biologisk nedbrydeligt af
fald (rød/grøn sortering).
Indstillingsbilag vedlægges.
Økonomiudvalaet fremsender i møde den
12. december 1989 teknisk udvalgs
indstilling med anbefaling.
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Regulativ for bortskaffelse af er
hvervsaffald.
Journal nr. TF 07.02P24
I henhold til affaldsbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 118 af 23. feb.
1989) og bekendtgørelse om indsamling
af genanvendelige materialer og pro
dukter fra erhvervsvirksomheder (be
kendtgørelse nr. 882 af 11. dec.
1986) skal kommunen iværksætte ind
samling af genanvendelige materialer
fra erhvervsvirksomheder pr. 1. jan.
1990.
Regulativet omfatter alle typer af
fald bortset fra olie- og kemikalie
affald og madaffald fra storkøkkener.
Olie- og kemikalieaffald er behandlet
i et særskilt regulativ, idet der
forventes en ændret bekendtgørelse om
dette i løbet af 1990.
Madaffald er behandlet i et særskilt
regulativ, idet denne ordning kun har
meget speciel interesse.
Udkast til regulativ vedlagt sagen.
Teknisk udvalg anbefaler på møde den
23. november 1989, at regulativet ved
tages med ikrafttræden pr. 1. januar
1990.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 teknisk udvalgs
indstilling.
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12.
Regulativ for indsamling af madaffald
fra storkøkkener.
Journal nr. TF 07.02P24
I henhold til bekendtgørelse om mad
affald, bekendtgørelse nr. 883 af 11.
december 1986, skal kommunen iværk
sætte indsamling af madaffald fra
storkøkkener m.v. pr. 1. januar 1990.
Ordningen er obligatorisk for køkke
ner m.v. med mere end 100 kg affald
pr. uge.
Der kan meddeles dispensation fra
ordningen for virksomheder, hvor ind
samlingen vil være særlig vanskelig
eller bekostelig, eller som selv af
leverer madaffald til oparbejdning på
en virksomhed godkendt hertil af Ve
terinærdirektoratet .
Forvaltningen har undersøgt mulighe
derne for at tilslutte sig en fælles
ordning, men en sådan er endnu ikke
fundet.
Der er i Skibby kommune 4 virksom
heder, der kan komme på tale som
brugere af ordningen. Der er endnu
ikke forhandlet med disse virksom
heder.
Udkast til regulativ vedlagt sagen.
Teknisk udvalg anbefaler på møde den
23. november 1989, at regulativet ved
tages med ikrafttræden pr. 1. januar
1990.
Teknisk forvaltning bemyndiges til at
handle med de 4 potentielle brugere
af ordningen for at afdække behovet
og at undersøge mulighederne for at
tilslutte kommunen til en fælles
ordning til en for brugerne rimelig
pris.
Indtil en ordning er fundet er for
valtningen bemyndiget til at meddele
dispensation fra ordningen med hen
visning til besværlig og bekostelig
afhentning, dog for max. \ år.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 teknisk udvalgs
indstilling.
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13.
Regulativ for bortskaffelse af olieog kemikalieaffald.
Journal nr. TF 09.03.00P24
I henhold til Lov om bortskaffelse
m.v. af olie- og kemikalieaffald, lov
nr. 178 af 24. maj 1972 kan byrådet
udarbejde et regulativ for bortskaf
felse af olie- og kemikalieaffald.
Da der er udarbejdet et regulativ for
erhvervsaffald er det hensigtsmæssigt
også at regulere bortskaffelse af
olie- og kemikalieaffald for at dække
hele erhvervsaffaldsspektret.
Regulativet er udarbejdet særskilt,
fordi der inden længe forventes en ny
bekendtgørelse om olie- og kemikalie
affald, således at regulativet måske
skal ændres. Det er derfor upraktisk
at "bygge" det sammen med bestemmel
serne for de øvrige affaldsområder.
Udkast til regulativ vedlagt sagen.
Teknisk udvalg anbefaler på møde den
23. november 1989, at regulativet ved
tages med ikraftttæden pr. 1. januar
1990.
økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 teknisk udvalgs
indstilling.
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15.
Budgetrevision 1989
J.nr. KF 00.01002
I forbindelse med budgetrevisionen
for 1989 ansøgte Skuldelev skole om
en tillægsbevilling på kr. 17.000,-,
idet kontoen for indkøb af rengø
ringsartikler var overskredet.
Forvaltningen har gennemgået kontoen
og bilagene sammenholdt med regn
skabsrapport pr. 31/10-89.
Der vil for resten af 1989 mangle kr.
146.922,-.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
147.000,-, som finansieres over kas
sebeholdningen 801 00 004-09.
Kulturelt udvalg søger på sit møde
den 30. november 1989 en tillægsbe
villing på kr. 147.000,- på konto 301
03 138-04, som finansieres over kas
sebeholdningen 801 00 004-09.
Evt. tiloversblivende rengøringsmid
ler sælges til Trasbo eller overdra
ges til kommunekontoret.
Forvaltningens redegørelse og ind
stilling samt økonomisk forvaltnings
udtalelse vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 kulturelt udvalgs
indstilling.
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16.
Skolestvrelsesvedtægten
J.nr. KF 00.01
Kulturelt udvalg udarbejdede for sko
levæsenet forslag til skolestyrelses
vedtægt, som har været sendt til ud
talelse hos følgende:
Skuldelev skoles lærerråd og skole
nævn.
Marbækskolens lærerråd, skolenævn,
lokalsamarbejdsudvalg og elevråd.
Ferslev skoles lærerråd og skolenævn.
Fælleslærerrådet.
Hovedsamarbejdsudvalget for det kul
turelle område.
Lokaludvalget ved Ferslev skole.
Danmarks Lærerforening Kreds 33 B.
Ledende skoleinspektør.
Skolekommissionen anbefaler på sit
møde den 23. november 1989 forslaget
med ændringer på baggrund af indhen
tede udtalelser.
Kulturelt udvalg anbefaler i møde den
30. november 1989 forslaget og frem
sender dette med indarbejdede ændrin
ger.
Dog fremsendes skolekommissionens an
befaling om udarbejdelse af regelsæt
for et fælles rådgivende organ, til
byrådets afgørelse.
Anders Clausager indtager særstand
punkt, idet han anbefaler skolekom
missionens rettelser til §§ 2, 7, 8,
9 og 11. Derudover anbefales § 16
stk. 2 formuleret, så byrådet posi
tivt uddelegerer sine beføjelser som
foreslået i bilag af 22. november
1989.
Udtalelserne fra de høringsberettige
de organer samt skolekommissionens og
kulturelt udvalgs rettelser beror i
sagen.
Økonomiudvalget fremsender i møde den
12. december 1989 sagen til byrådets
afgørelse.
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17 .
Budget 1990 for ungdomsskolen
J.nr. KF 18.01
Ungdomsskoleinspektøren fremsender
budgettal for 1990 samt forslag til
besparelse på ungdomsskolen på kr.
100.000,-.
Forslaget til besparelse er fremsendt
via ledende skoleinspektør, der anbe
faler forslaget.
Ungdomsskolenævnet har på sit møde
den 13. november 1989 behandlet for
slaget, men kan ikke tiltræde bespa
relsen.
Lise Lotte Due tager punktet til ef
terretning.
Hanne Kyvsgaard indtager særstand
punkt, idet det ses, at ungdomsskole
inspektøren har været loyal ved at
finde det forslåede beløb. Dog vides
det, at ønsker 12 elever et fag, skal
det oprettes.
Ungdomsskolenævnet fremsender skri
velse om sagen.
Skolekommissionen anbefaler på sit
møde den 23. november skrivelse af
16/11-89.
Kulturelt udvalg anbefaler på sit mø
de den 30. november 1989 ungdomssko
lenævnets skrivelse af 16. november
1989.
Hanne Kyvsgaard indtager særstand
punkt, idet besparelsen er budgetbe
stemt .
Økonomiudvalget den 12. december
1989: C + V tager forslaget til be
sparelse til efterretning.
C + V anmoder ledende skoleinspektør
om at anvise resterende besparelse på
kr. 8.000 på folkeskoleområdet.
A anbefaler kulturelt udvalgs ind
stilling.
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19.
Totaludlægning af S 19. stk. 2
midler.
J.nr. KF 17.03.00
Frederiksborg Amt tilbød i skrivelse
af 28.9.88 en totaludlægning af § 19.
stk. 2 midlerne pr. 1.august 1989. 15
af amtets 19 kommuner indgik i ord
ningen, mens Skibby ønskede at afven
te kommende centrale regler.
Samtidig orienteredes om, at de re
sterende 4 kommuner kan tilmelde sig
ordningen fra skoleåret 1990/91 ved
at rette skriftlig henvendelse til
amtskommunen inden udgangen af decem
ber måned 1989.
Såvel ledende skoleinspektør som le
dende skolepsykolog anbefaler, at
Skibby kommune tilmelder sig ordnin
gen fra skoleåret 1990/91.
Kulturelt udvalg anbefaler på
møde den 2.november 1989, at kommu
nen tilslutter sig ordningen til
1/8-90.
Sagen er efterfølgende oversendt til
socialudvalget til udtalelse forinden
forelæggelse for byrådet.
Efter gennemgang af skrivelser fra
henholdsvis ledende skoleinspektør og
ledende skolepsykolog finder forvalt
ningen, at der alene er tale om om
lægning af udgifter i forbindelse med
skoleforanstaltninger til omtalte
børnegruppe.
Socialudvalget har i mødet den 28.11.
1989 taget sagen til efterretning.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 kulturelt udvalgs
indstilling.
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20.

Tillægsbevilling til dækning af ud
gifter ved ansættelse af bistandskli
enter i kommunale institutioner
J.nr. SF 16.01.02
Socialudvalget behandlede i mødet den
28.11.1989 sag vedr. etablering af
projekter for kommunens bistandskli
enter. I samme forbindelse behandle
des samtidig skrivelse om en budget
omplacering på kr. 239.000 fra det
sociale område til kto. 5.98 udgifter
vedr. projekt Hanghøj.
Socialudvalget anbefaler, at der giv
es den nødvendige tillægsbevilling
til kto. 5.98, i det omfang udgifter
ne ikke kan henføres til afholdelse
efter reglerne i bistandsloven.
Det er efter socialudvalgsmødet kon
stateret, at den ansøgte tillægsbe
villing beløber sig til kr. 84.000,
idet kr. 152.242 kan afholdes efter
bistandslovens § 42.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
84.000, der finansieres over kasse
beholdningen konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989 socialudvalgets
indstilling.
Det undersøges til byrådsmødet om sa
gen skal tilføjes indtægtsbevilling.
Socialforvaltningen oplyser, at der
ikke er refusion på ovennævnte
udgifter, hvorfor der ikke vil kunne
tilføjes en indtægtsbevilling.
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21.

Nedsættelse af arbejdsgruppe til at
fremkomme med oplæa til daginstitu
tionsstrukturen
J.nr. SF 16.04.00.
Socialudvalget besluttede på møde den
26.september 1989:
1. at godkende nedsættelse af en
arbejdsgruppe bestående af:
Lilian Philipp, socialchef
Birthe Kyhl Olsen, BH. Tumlebo
Birte Schmidt, Ferslev fritidshj.
Bjørn Rasmussen, Klub 200
John Olsen, repr. fra BUPL
1 observatør fra forældrenævnet
Karsten Jensen, vicesocialchef,
sekretær
Carsten Hogstad, ledende skole
inspektør
1 repr. udpeget af hovedudvalget
for det kulturelle område
1 repr. fra Danmarks Lærerforen,
til at fremkomme med forslag til dag
institutionsstrukturen i Skibby kom
mune. Udvalget pegede på socialchefen
som formand for arbejdsgruppen.
2. at indstillingen oversendes til
behandling i kulturelt udvalg.
3. at arbejdsgruppen igangsættes
snarest med henblik på eventuel
iværksættelse af forslagene 1.8.
1990.
Kulturelt udvalg fremsender på mødet
den 2. november 1989 sagen til byrå
dets afgørelse, bilagt indstillings
bilag af 31.10.1989 fra ledende sko
leinspektør med alternativt forslag.
Sagen har administrativt været
oversendt til fornyet behandling i
socialudvalget til stillingtagen til,
hvilken af de 2 arbejdsgrupper, der
bør vælges.
Socialudvalget fastholder i møde den
28. november 1989 tidligere beslut
ning af 26.9.1989, som fremsendes med
anbefaling.
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Lov om butikstid
J.nr. BK 22.03
I henhold til lovbekendtgørelse nr.
558 af 18. august 1989 om butikstid
indstilles til byrådet, at samtlige
butikker i
1. Vellerup + Vellerup Sommerby
2. Skuldelev + Svineholm og Koholm
3. Østby + Hyllingeriis
4. Sønderby
i lighed med 1989 undtages fra de
almindelige butikstidsbestemmelser
for 5-års perioden 1. januar 1990 til
31. december 1994.
Erhvervs- og selskabsstyrelsen er ved
skrivelse af 6. november 1989 ad
spurgt om fritagelse for forhandling
med de berørte organisationer og har
pr. telefon meddelt, at der ikke øn
skes forhandling, idet der ingen æn
dring er i de oprindeligt fritagne
områder.
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23 .
Officiel godkendelse af kommunens
venskabsbyer
J.nr. BK 00.05.03.
Formændene for Foreningen Norden i
Outokumpu i Finland, Olofstrom i Sve
rige samt i Skibby anmoder i skrivel
se modtaget 6. december 1989 om kom
munens officielle godkendelse af dis
se tre kommuners venskabsbysamarbejde.
Endvidere anmoder Foreningen Norden
om kommunens godkendelse af, at der
indledes et forarbejde med henblik på
at finde en venskabsby henholdsvis i
Norge og på Island.
Det kan oplyses, at kommunen i 1984
har godkendt Tvøroyri på Færøerne som
venskabsby.
Økonomiudvalget anbefaler i møde den
12. december 1989, at Foreningen Nor
den arbejder videre med etablering af
venskabsby i henholdsvis Norge og Is
land.
Økonomiudvalget anbefaler samtidig,
at der foretages officiel godkendelse
af venskabsbyerne Olofstrom og Outo
kumpu .
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1.

Retningslinier for salg af fast ejen
dom
J.nr. TF 82.02A26
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2.

Campingpladsen Vellerup Vig
J. nr. TF 04.14.K08
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3.
Orientering om forlig i erstatnings
sag anlagt af Knud Ph. Nielsen mod
Skibby kommune
J. nr. TF 01.00061
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4.
Meddelelser
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