2.
Lægehuset.
Teknologisk Institut, Tåstrup fremsender skrivel
af 15.2.78 vedrørende problem omkring murkamme
på lægehuset.
Arkitekten er tilsagt til kl. 15,oo.
Ejendomsudvalget den

9 «5»1978

Det indstilles at arbejdet udføres i h.t. rede
gørelse fra Teknologisk Institut.
Overslagspris kr. 15,ooo + moms
Udskiftning af fuger udføres uden beregning fra
murerm. Anker Hansen, Pr. sund.

3.
Hyrevognsbevilling nr. 14~3«
Vognmand E« Boesen, Nyvej $)» Gerlev, meddeler
(2 ,2 .78 ), at han ikke mere benytter ovennævnte
bevilling, idet køretøjet er solgt og afmeldt
den 6.1.1978. Køretøjet er erstattet af en 12
personers mini-bus, som ikke er omfattet af hy
revognslovgivningens bestemmelser om bevilling m
v.
Herefter vil der være at træffe beslutning om,
hvorvidt bevillingen skal nedlægges eller opslås
ledig.
ØKONOMIUDVALG ET 13.2.78:
slås en bevilling ledig.

Man anbefaler at der oj

BYRÅDET 21.2.78: Man opslår 1 taxi bevilling
ledig.

Femhøfj vandværk.
Boring 4 på ovennævnte vandværk tager sand med
op. Sandmængden er ikke stor, men medfører dog
en forurening af råvandsledningen, som er fæl
les med boring
samt at filteret på vandvær
ket skal renses (skylles) med et interval.på
24 timer mod f.eks. 72 timer på Skovsognet vand
værk. Grundet dette forhold anmodes udvalget om
at tage stilling til en erstatningsboring og en
evt. placering af denne.
2.5»78 s Teknisk Udvalg: Anbefales. Spørgsmålet
om placering afventer udtalelse fra
brøndboreren..

Il
Neder Dråby vandværk.
Den ældste boring fra 1939 tager sand med op
og kan ikke anvendes mere; Der anmodes om udval*■
gets stilling til en ny boring beliggende på
matr. nr* 9 CR, Neder Dråby mellem vandværksbyg
ningen og Thyrasvej.
2.3*78: Teknisk Udvalgs Anbefales.
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Matr.nr. 4 H af Landerslev.
■

I overensstemmelse med ekspropriationen til Drue
dalsvejen erhverver Jægerspris kommune en afstået
lod af matr.nr. 4 H, Landerslev, tilhørende
Det samlede areal af pcl. 2 af matr.nr. 4 H, samt
delarealerne til h.h.v. landevej, udvidelse af
samme, samt anlæg af Druedalsvejen udgør ialt
26.548 m2.
Udstykningssagen må godkendes af vejbestyrelsen
for landevej 541, hvortil der er lyst adgangsbe^
grænsning. Den fremtidige markoverkørsels beliggen
hed må ligeledes fastlægges. Man har ikke ansøgt
Vejbestyrelsesmyndigheden i denne sag, men fundet
det naturligt, at kommunen selv udformer ansøgnin
gen med henblik på aftale om overkørslens beliggen
hed.
2*3*1978; TEKNISK UDVALG oversender sagen til ØK—
udvalget med henblik på en videreførelse
af forhandlingerne omkring forpagtningjfr*ØK-udvalgets skrivelse af 17.lo.1977
til
Spørgsmålet omkring markoverkørsel kan
evt. herefter løses i forbindelse med
forhandlingen

li
LOKALPLAN NR 16 FOR DALBY
Foranlediget af Økonomiudvalgets behandling af
sagen den 13.2.1978 vedtager TEKNISK UDSALG den
16.2.1978, at lade eksist. lokalplanforslag vedr.
børnehave indarbejde i en samlet lokalplan for
Dalby - jfr. Hovedstadsrådets referat for møde
afholdt den lo.2.1978.
Plan vil herefter afvende plan fra
\ samt udfaldet af igangværende planlægning
af idrætsplads m.v. i området.
Sv Allan Jensen vil dog starte selve landsbyplanen op i al almindelighed.
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Erhvervsarealer.
Foranlediget af økonomiudvalgets vedta
gelse af 9*1.1978 om at tilbagesende
3agen til Teknisk udvalg forelægges sa
gen til fornyet overvejelse og stilling
tagen«
2o.l.±978

Sagen udsat til den 3,2.1978

3.2.1978; Han vedtog, at lade arkitekt Sv«Allar
Jensen udarbejde alternative løsninger m.h.t. omplacering af erhversarelet på tilstødende arealer, og som fc
relægges på aftalt møde i udvalget
torsdag den 16.2.1978.
16.2.1978:•Sv Allan lensen udarbejder planfor
slag omfattende matr.nr.4k og llja,
hvorefter sagen genfremsættes den 2*2
1978.
2.3,78:

Det af Sv Allan lensen udarbejdede
forslag af 1.3,1978 fremsendes til
EK-udvalget med anbefaling.

9j_
Kyndby Krogstrup Skole
Arkitekt Kangor & Nagel, Frederiksund fremsen
der inventarforslag vedrørende Kyndby Krogstrup
skole.
Økonomisk oversigt for 1 « +
incl, moms 458 «45o,oo kr«

20 etape

I« eksemplar vedlagt dagsorden.
Skolebyggeudvalget den 16.2.1973
Godkendt, dog således at der søges ekstra
kr. 8 .142 ,oo + moms til borde og stole

7 borde
42 stole
1 transportvogn
Kan godkender den skitserede indkøbsordning
således at Jørgen Larsen foranlediger de med
"s" mrk. varer indkøbt. Alt andet sorterer
under arkitekt. Indkøb opstartes når byrådets
godkendelse foreligger.

d u

12.

I skrivelse af 77#12.16 fremsender lærer
rådet ved Møllegårdskolen forslag til æn
dringer til normaltimefordelingsplanen fra
skoleåret 1978/79.
Lærerrådet foreslår flg# ændringer:
Timetallet i DANSK på 4.-5.-6.-klassetrin
forhøjes fra 6 til 7 timer/ugtl.
Timetallet i KRISTENDOMSKUNDSKAB på 5.-6.klassetrin nedsættes fra 2 til 1 time/ugtl
Det samlede ugentlige timetal forbliver
derved uændret på 5#-6.klassetrin og forhø
jes med 1 time på 4. klassetrin#
Timetallet på 4. klassetrin bliver derved
24 timer/ugtl. eller 1 time under det mak
simale.
Lærerrådet foreslår ændringen for at styr
ke faget dansk på mellemtrinnet#
Skoleinspektøren d. 77 q12#19q
Forslaget anbefales, idet opmærksomheden
henledes på, at timetallet i enkelte fag
godt kan være forskellige fra skole til
skole.

Skolenævnet den 78.ol.o4.
Fremsendes med anbefaling
Skolekommissionen den 18/1-78:
På grund af flere indsigelser blev sagen
udsat til februarmødet.
Sekretariatet den 21/2-78:
Fælloslærerrådet fremsender udtalelse, d
anbefaler ændring i normaltimefordelings
planen:
Udvidelse af timetallet i dansk fra 6 t'i
7 timer ugentlig på 4., 5. og 6. kl.trin
Ledende skoleinspektør Finn Hansen anbef
Skolekommissionen den 22/2-78:
Let indstilles til byrådet, at faget dar
udvides fra 6 til 7 ugentlige timer på 4
5. og 6. klassetrin fra skoleåret 1978/1^

13.
Nøllegårdsskolen.
Bahco Ventilation, Frederikssund fremsender
forslag til serviceaftale på ventilationsan
læg.
Serviceeftersyn foretages 2 gange om året.
Udgift kr.6.4oo,oo pr« år excl. moms.
Skolebyggeudvalget den 19.1.1978 .
Udsættes til næste møde. Tilbud indhentes fra
A/S Schmock & Co
kr« 6 .965,00 excl. moms.
Skolebyggeudvalget den 16.2.1978
Tilbud fra fa. A/S Schmock & Co indstilles til
godkendelse«

Ih.

Mølleqårdsskolen, Blok D
Behandling af sag vedrørende indretning af
byggeplads, samt etablering af byggepladsvej.
Skolebyggeudvalget den l6 „2.1978
Sagen udsættes til næste møde f.s.v. angår den
nærmere udformning af byggepladsvej set i rela
tion til den etapemæssige udbygning, dog frem
sendes det udarbejdede projekt til amtets god
kendelse.
Udvalget anbefaler et projekt gennemført inden
for en økonomisk ramme af kr. 192 .000 + moms.
Økonomiudvalget bedes endvidere tage stilling
til licitationsform, idet skolebyggeudvalget
har drøftet muligheden af indbudt licitation«

15.

>3

Møllegårdsskolen.
Newcord, Lindegårdsvej 13, Hellerup fremsender
tilbud på båndspiller.
Skolebyggeudvalget den 16,2.1978
Man indkøber kassettebåndoptager Tandberg type
TCD 5I0 MK 11 kr. 2.49o,oo + moms.
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A.O.F. Horns-Herred v/ Carl Guldbjerg
Jensen, Skuldelev, 4o5o Skibby, ansøger
i skrivelse af den 23. febr. 1978 om ti!
ladelse til at benytte det fredede area‘
nord for campingpladsen i tiden fra der
29. juli til den 5. aug* 1978 til afhol
delse af en kulturuge i sommerlandet.
A.O.F. har påtænkt at etablere følgende
aktiviteter:
a) Cirkus
b) Hans
c; Form linie farver (du tegner og
maler selv)
d) Billedmageri og dramatik
e) Folkedans, kammermusik
f) Børneteater, amatøraften
g) Roskildespillemændene
h) Arbejdersangkor
i) Viseversehus som afslutning*
Samt forskellige andre aktiviteter bl.a,
bankospil, musik gennem området fra Jæ
gerspris til Kulhuse (orkester i åben
vogn o.s.v.;
Sekretariatet: Ornh. areal er tidligere
lånt ud til tivoli og lign., hvorfor dej
ikke skulle være noget til hindring for,
at det påtænkte arrangement kan gennemfe
res«
Kulturelt udvalg den 6/3-78:
På grund af arrangementets indhold og or
fang anmoder man økonomiudvalget og byr;
det om en udtalelse til sagen.

i
17.
Dråby Menighedsråd ansøger i skrivelse af 27.2.
d.å. om økonomisk støtte til færdiggørelse af
kirkegårdsudvidelsen, beløbets størrelse andra
ger kr.' 60 .180 ,-.
Frederikssund Provstiudvalg anbefaler i skrivel
se af 2 7 .2.78 det ansøgte.

18.
Skatteinspektør Otto Christensen
ansøger om tilladelse til at deltage i kursus om
SKATTEFORVALTNINGENS LEDELSE OG ORGINASATION
på den kommunale højskole i Grenaa.

1 . del: 12/4 - 15/4 , 2 * del 28/5 - 31/5
Kursusafgift:kr. 2,28o

19
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Fuldmægtig
opsiger i skrivelse af

, bogholderifet,

1 .3 ol976 sin stilling ved

Jægerspris kommune pr. 1.6.1976, på grund af an
sættelse ved Åbenrå kommune.
ØKONOMIUDVALGET 8.5.76: Godkendes.
Man optager forhandling med personale i bogholde
riet om evt 0 omrokering, hvilket forelægges økono
miudvalget.
BYRÅDET 16.3.76 : Godkendes.
Efter indstilling fra Adm.chefen og bogholderen
godkender byrådet, at man foretager en omrokering
af personalet i bogholderiet, således:

Fuldmægtigstilling opslåes herefter ikke ledig,
hvilket er godkendt af H.K. klubben.
Bogholderiet, den lo.3*1978
Ovennævnte omrokering har nu fungeret tilfreds=
stillende i snart 2 år, hvorfor bogholderen kan
anbefale opnormering pr. 1.6.1978 for
(til fuldmægtig) o£
(til overass.
Byrådet søges om stillingtagen hertil.

20 .

[/3.

B e s æ t t e l s e af l e dig a s s i s t e n t s t i l l i n g i
den kommunale dagplejeordning.

Ansøgnings*-

f r i s t e n er u d l ø b e t d e n 31.1.1978 og der
er ikke i n d k o m m e t ansøgninger.

Ordningen er p.t. belagt med 197 børn.
SOCIALUDVALGET den 14.2.1978: Udvalget
indstiller at stillingen opslås påny med
beskæftigelse 4o timer ugl., idet det må
påregnes at ordningen i løbet af meget
kort tid vil være over 2oo børn.

21.

Vedr. kommunalt tilskud til politisk ung
domsarbejde hjemmehørende i Jægerspris
kommune,
Jægerspris VU og DSU i Jægerspris har an
søgt om kommunalt tilskud til ungdomspo
litisk arbejde:
Jægersuris VU v/Jens Rasmussen,
i__
ansøger den 19. sep
1977 om foreningens godkendelse som til
skudsberettiget efter Jægersprisordninge
DSU i Jægerspris, v/ Henrik Christensen,
ansøger den.
4. dec. 1977 om tilskud til dækning af u
gifterne ved deltagelse i et lederkursus
på Esbjerg Arbejderhøjskole. Det drejer
sig om kr. 35o,-.
Jægersprisordningen omfatter ikke ungdom
politisk foreningsvirksomhed og p.g.a. d
foreliggende ansøgninger indstiller kul
turelt udvalg til økonomiudvalget og by
rådet, at
1) Jægersprisordningen udvides til også
at omfatte tilskud til ledere og in
struktører m.fl, indenfor ungdomspoli
tisk arbejde
(5o^ af de afholdte udgifter til kurs
afgift og rejse - dog max. kr, 5oo,b) at der ikke ydes generelt medlemtilsk
til ungdomspolitiske foreninger efter
Jægersprisordningen.
Det skal for god ordens skyld bemærkes,
at Jens Rasmussen fik afslag på en kursu
ansøgning kr. 15o,- i august måned 1977.

22 .

søger

om eftergivelse af restskat

Dag og år:

Mandag, 13. marts 1978
23.

Blad nr.

693
Formandens
initialer^'
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søger om fritaaelse for

2h.

Vedr, ungdomsarbejdsløsheden:
Frederiksborg amtsråd forespørger hvor
vidt kommunen ønsker at oprette ekstra
ordinære praktik og lærepladser i den
kommunale forvaltning, institutioner og
virksomheder.
Amtskommunerne kan i henhold til under
visningsministeriets cirkulære af 4.11.
1977 efter ansøgning yde tilskud (loo %)
til oprettelse af sådanne lærepladser.
SOCIALUDVALGET den 28.2.1978: Anbefaler
oprettelse af elevplads i den kommunale
forvaltning.

25.
Frederiksborg Bank A/S, Frederikssund, fremsen
der skrivelse af 24.2.1978, hvori de forespørger
om kommunen vil oprette en konto i banken.

26.
Vedr. overlærer

27.
Vedr, forpagtning af de af kommunen erhvervede
arealer til idrætsformål ved Sogneskolen og Mølle,
gårdskolen.
Der er fremkommet fprespørgsler fra følgende:
a
b
ØKONOMIUDVALGET 13.2.78: Tilbydes
kan møde torsdag kl. 13.00 til samtale.
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