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Orientering og efterretning
a. Dagsordener/referater

b. Love og bekendtgørelser
c. Tidsskrifter, rapporter, information m.v.
Danmarks Idræts-Forbund: Statusrapport 1996-98 Flygtninge- og indvandrerarbejdet.

^

Kommuneinformation: Skolebestyrelsen nr. 4, 1998.
Kommunernes Landsforening: Kommunalpolitisk information nr. 1044 "Oplæg til helhed i
aktiv arbejdsmarkedspolitik samt nr. 1049 "År 2000 i kritiske, tekniske systemer".
Kulturministeriet: "Kulturpengene 1998".
Skole og Samfund: Skolebørn, nr. 8, september 1998.
Statistik vedrørende børneområdet opgjort pr. 30.09.1998 vil blive udleveret på mødet.

v

Undervisningsministeriet: Tidsskriftet "Uddannelse”, nr. 7, august 1998, 31. årgang.

d. Orientering fra sundhedsområdet
Oversigt over belægning på Sundhedscentret vil blive udleveret på mødet.
Evaluering af indsatsen i forbindelse med forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i
Slangerup Kommune, september 1998 er indlagt i medlemmernes mapper.
Frederikssund og Hillerød Sygehuse fremsender opgørelse vedr. ventedage for august 1998.
Sundhedsforvaltningen Frederiksborg Amt:
Nyt om Sundhedsvæsenet 98-54, 98-55 samt 95-56.
Retningslinier for samarbejde mellem sygehusene og kommunerne vedrørende ventepatienter
pr. 1. januar 1999.
pressemeddelelser:
• Støtte og lindring til alvorligt syge og døende samt personer med kroniske smerter
• Medicinudgifterne i amterne stiger
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• Hvad mener patienterne?
* Der er styr på økonomien på Sygehuset Øresund

e. Brevnyt
Ingen sager.

f. Ældrerådet
Referat af møde den 10. august 1998 samt den 14. september 1998.

g. Biblioteket
Ingen sager.

h. Indbydelser til møder, kurser o.s.v.
Daginstitutionernes Lands-Organisation: Landskonference" Forældresamarbejde &
Bestyrelsesarbejde ” den 19. oktober 1998 på Christiansborg eller den 22. oktober 1998 i
Århus Kongreshus.
Tilmeldingsfrist den 8. oktober 1998
Den Kommunale Højskole: Kursus ”Hvad vil vi med folkeskolen?” den 29. november -r
1. december 1998 på Den Kommunale Højskole i Grenå.
Tilmeldingsfrist den 27. oktober 1998
Foreningen af Ældrecentre: Konference ”Status og vinkler på ældreområdet” den 3. novem
ber 1998 i Skibhus 17:48 i Odense C.
Tilmeldingsfrist den 5. oktober 1998

i. Diverse
Ingen sager.
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83. Økonomirapportering
00.01002 F4189
pech

./.

Regnskabsrapport udskrevet den 15. september 1998 medsendes dagsordenen.

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Taget ti! efterretning.
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84. Udvidelse af åbningstiden i Legestuen
16.06.04:22.03000 F4143
hado

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget besluttede på sit møde den 8. september 1998 at sende
spørgsmålet om udvidelse af åbningstiden i Legestuen og en midlertidig opnormering fra 20
til 25 børn i en kortere periode til høring i Legestuens bestyrelse.

Sagsfremstilling
Forslaget indeholder;

j

- at åbningstiden i Legestuen udvides fra kl. 9.00 - kl. 13.30 til kl. 8.00 - kl. 15.00 ugens første
4 hverdage og fredag fra kl. 8.00 - kl. 14.00. Det medfører en udvidelse på i alt 18 timer
ugentligt.
- at den nuværende normering på 0,97 stilling udvides med 1,03 stilling, så der knyttes 2
fuldtidsstillinger til ordningen. De 5 ekstra børn vil udløse en godtgørelse svarende til
merindskrivningen.
- at udvidelsen er budgetteret til kr. 180.000 netto, som er indarbejdet i aktivitetsændringerne
på børneområdet i det administrative budgetforslag. Udgifterne i forbindelse med
merindskrivningen finansieres over merindskrivningskontoen.
Udvidelse af åbningstiden og den midlertidige opnormering med 5 børn skal bidrage til at løse
pladsproblemerne på børneområdet.
Udtalelse fra Legestuens bestyrelse vil foreligge på mødet.

Vurdering
Det vurderes, at der med købet af Sporvejenes Idræts Forenings lokaler ikke nødvendigvis er
behov for de 5 ekstra pladser og den udvidede åbningstid i Legestuen for at afhjælpe de
midlertidige pladsproblemer.
Legestuens lokaler er med den nuværende åbningstid et muligt opsamlingssted for de børn,
som skal transporteres til og fra skovbørnehaven på Engledsvej nr. 2.
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Forslag til beslutning
At udvalget tager stilling til den udvidede åbningstid i Legestuen og den midlertidige
opnormering fra 20 til 25 børn.

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Åbningstiden og normeringen i Legestuen ændres ikke på nuværende tidspunkt.
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85. Anlægsregnskab Børnehuset Kroghøj
82.20,00008 F4310
pech

a) Installation af ventilationsanlæg
1996:
Bevilling iflg. Budget 96
Håndværkerudgifter
Mer/mindreforbrug

kr.
, kr.
kr.

150.000
150.000
0

b) Ud/ombygning
1997 og 1998:
Bevilling iflg. Budget 97
Tillægsbevilling 26.03.97
Tillægsbevilling 27.08.97
Bevilling i alt
.

kr. 3.820.000
kr. 480.000
kr. 345.000
kr. 4.645.000

Forbrug:
Hovedentreprise
Øvrige håndværkerudg.
Trykudgifter
Inventar
Forsikringer m.m.
Landinspektør
Konsulentbistand
Udgifter i alt

kr. 3.555.490
kr. 639.978
kr.
4.786
kr. 225.474
kr.
13.736
kr.
23.850
kr. 184.700
kr. 4.648.014

Merforbrug

kr.

-3.014

Tilbygning til Kroghøj Børnehave på i alt 370 m2 fordelt på 2 bygninger sammenbygget med
det eksisterende hus" gavle.
Delvis ombygning af eksisterende bygning.
Regnskabskontoret har ingen bemærkninger.
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Forslag til beslutning
a)
at udvalget godkender regnskabet
b)
at udvalget anbefaler regnskabet

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
A) godkendt
B) anbefalet
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86. Skoledistriktsændringer
17.01.04G01 F3277
pech

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget indstillede på sit møde den 8. september 1998 følgende
forslag til skoledistriktsændringer:
a) Udvalget kan gå ind for, at det er muligt at justere en skoles distrikt i perioden mellem
udskrivningsfristens afslutning og skolestart for børnehaveklasse og 1. klasse.
b) Udvalget kan gå ind for, at Mark- og Vangområderne ved Lystrupvej samt
Agerhøj/Agcrvej flyttes fra Byvangskolens distrikt til Lindegårdskolens distrikt.
Inden endelig stillingtagen er skolebestyrelserne ved miljøskolerne anmodet om en udtalelse
til forslaget.
Forslaget er stillet på baggrund af nedenstående sagsfremstilling.

Sagsfremstilling
Med beslutning om tre klassespor ved Lindegårdskolen skal det overvejes at ændre
skoledistrikterne således, at Mark og Vangområderne overflyttes til Lindegårdskolen.
Endvidere foreslås det, at Slangerup Kommune har mulighed for at gennemføre justeringer af
en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningsfristens afslutning og skoleårets begyndelse
under hensyn til antallet af indskrivninger i børnehaveklassen og 1. klasse det pågældende år.
For at kunne dette, er det en forudsætning, at der er taget forbehold for en sådan justering i
den meddelelse om indskrivning, der fremsendes til forældrene.
De nuværende skoledistrikter er følgende:
Byvangskolen: Vest for Roskildevej/Kongensgade/Hillerødvej og nord for Græse Å plus
Bakkebo-, Mark-og Vangområdet.
Lindegårdskolen: Øst for Roskildevej/Kongensgade/Hillerødvej og syd for Græse Å minus
Bakkebo-, Mark- og Vangområdet.
Uvelse Skole: Uvelse Sogn minus Lindholm.
I nedenstående skema er opført mulige elevantal til børnehaveklasser i de næste fem å r - såvel
ud fra faktiske tal pr. 1. september 1998 - og prognosetal fra godkendte befolkningsprognose
af 23. april 1998.
.
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Faktiske antal børn pr. 1. september 1998
Skole:
1993
1994
1995
Uvelse Skole
19
18
23
Byvangskolen
Lindegårdskolen

56

62

øøM

ø ø

1996
27

1997
24

52

53

0 6 6M M 6 6 M ø ø m ø ø ø
141

146

Mm

127

Kan indskrives
1-8-99 1-8-00
1-8-01
1-8-02
bh.kl. bh.kl.
I børnehaveklasse
bhM Ø Ø ø: bh.kl.
Heraf må påregnes et antal elever indskrevet i private skoler.

1-8-03
bh.kl

ø ø im

Prognosetal efter godkendt be blkningsprognose af 23/4 -98
Skole:'^:p
1993
1994
1995
1996
Uvelse Skole
22.
24
19
23
Byvangskolen

43

MMm

Lindegårdskolen

70

W iø

I alt 1/9-1998

137

Kan indskrives i
Børnehaveklasse

144 JM

1-8-99 1-8-00
^ bh.kl. bh.kl.

ø ø ø iø ø
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1-8-01
bh.kl.

mm J

50
131

I alt 1/9-1998

\

1997
30

W M åm

52

Wm

61

ø i^ M

143

1-8-02
bh.kl.

1-8-03
bh.kl

Tidligere har Mark- og Vangområderne ved Lystrupvej tilhørt Lindegårdskolen. Det faktiske
børnetal pr. 1. september 1998 i dette område er følgende:
1993
1994
Mark-Vang-AgervcjAgerhøj
M o"å M w M

M ark-om rådet
Vang-området
Agerhøj/Agervei

1993
0
8
2

1994

1995

1995
2

1996

1997

øøW øø.

10

1996

1997
00200: Ø ø Øø'
Ø 0ø0ø:
m :4 øø ø ø ø l ø m 001 øøy 6
002 m 0 0 6 0 0 00500. 0 0 ØØ::

En flytning af hele Mark og Vangområdet giver ikke en entydig løsning i relation til opførte
elevtal, hvorfor det også kan overvejes kun at overflytte et af boligområderne.
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Som baggrund for forslaget om mulighed for årlig justering af skoledistrikterne kan
forvaltningen konstatere, at det er meget vanskeligt at planlægge klassedannelsen ved
indskrivningen.
Årsagen hertil skyldes flere faktorer:
• Forskel mellem prognosetal og faktiske elevtal (fremgår af ovennævnte elevtal)
^
• Forskel på elevtal i de enkelte distriktsårgange
• Forskel i valg af andre skoler (private og specialskoler - svinger mellem 7 og 15% på de
enkelte årgange)
• Forskel i valg af anden distriktsskole (forsøger at opfylde alle foræidreønsker)
• Forskel i tidspunkt for indskrivning i børnehaveklasse (i år venter 22 børn til følgende
skoleår)
Målet må være, at der ved indskrivning opnås klassestørrelser, der er nogenlunde homogene
på de tre miljøskoler.
Ved ombygning af Uvelse Skole og gennemførsel af længere skoledag (med heraf mindre
skolebuskørsel) kunne det også overvejes, at der blev mulighed for at justere Uvelse
skoledistrikt f. eks. med et nærmest beliggende boligområde på Lystrupvej. yv:.w:Skolebestyrelsernes udtalelser foreligger nu.
Alle skolebestyrelser kan tilslutte sig den foreslåede distriktsændring mellem Byvang- og
Lindegårdskolen.
Lindegårdskolen kan anbefale en mulighed for distriktsregulering efter indskrivning. Dette
forslag kan Byvang- og Uvelse Skole ikke anbefale, da man mener, at det ikke harmonerer
med forslaget om distriktsopdeling i projekt Læring.
./. Udtalelserne vedlægges som bilag.

Forslag til beslutning
At udvalget indstiller forslaget om skoledistriktsændring og mulighed for regulering af
skoledistrikter efter indskrivning - til godkendelse i byrådet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Udvalget anbefaler forslaget. Eventuelle justeringer af skoledistrikterne sker efter høring i
skolebestyrelserne.
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87. Udbygning af Lindegårdskolen
17.01.01.A09 F4080
pech

Indledning
Byrådet har tidligere besluttet, at Lindegårdskolen udbygges med et halvt spor med placering
således, at der eventuelt senere kan udbygges til et helt klasscspor.
På Borger og Virksomhedsudvalgets møde i august 1998 anbefalede udvalget en etapevis
udbygning på Lindegårdskolen med et helt klassespor 0 - 6. kl. Inden endelig stillingtagen er
skolebestyrelserne ved Lindegård- og Byvangskolen blevet bedt om en udtalelse til forslaget.

Sagsfremstilling
Planlægning af udbygning på Lindegårdskolen skal opstartes.
Af hensyn til denne planlægning foreslås det, at der tages endelig stilling til Lindegårdskolens
udbygning med et helt klassespor. Planlægges der med et helt spor - kan byggeriet
efterfølgende opdeles i etaper.
Den seneste godkendte befolkningsprognose bekræfter, at der skal udbygges med mindst et
klassespor på miljøskolerne.
Skolebestyrelserne ved Lindegård- og Byvangskolen anbefaler en udbygning med tre spor
ved Lindegård skol en.

Forslag ti! beslutning
At udvalget indstiller en etapevis udbygning på Lindegårdskolen med et helt klassespor 0 - 6.
kl. til godkendelse i Byrådet.

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Forslag til beslutning anbefales.
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8$. Kingoskolens genopførelse
82.18038 F4208
pech

a. Udvælgelse af totalrådgivergrupper efter prækvalifikation
Den 27. august 1998 blev udbudsbekendtgørelsen afsendt, med frist til den 4. oktober 1998 til
at indsende prækvalifikationsanmodning.
Mangor & Nagel vil på mødet fremlægge en liste med om muligt 7 rådgivergrupper, hvor
udvalget efter tidligere beslutning udvælger 5.
Byggeudvalgets indstilling vil forelægge på mødet.

v

-

■:

Byggeudvalget den 6. oktober 1998
indstiller følgende 5 grupper til at afgive tilbud:
r

Nielsen, Nielsen og Nielsen, Mejlgade 45, 8000 Århus C
Henrik Sørensen MAA, Arkitektfirma A/S, Jyllandsgade 10,4100 Ringsted

^

h

Nøhr & Sigsgaard, Arkitektfirma A/S, Gråbrødretorv 17 A, 1154 København K

-

Alsløv, Andersen & Vorbeck A/S, Arkitekter, Frcdcriksborgvej 44, 3650 Ølstykke
Thure Nielsen & Rubow A/S, arkitekter m.a.a., Skt. Annæ Passage F ,1262 København K

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Anbefales

,
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b. Godkendelse af udbudsmateriale
./.

Mangor & Nagel har udarbejdet vedlagte udbuds- og byggeprogram fra den 28. september
1998, som vil være grundlaget for rådgiverkonkurrencen blandt de 5 udvalgte
rådgivergrupper.

Udbuds- og byggeprogrammet bygger på rum- og funktionsprogrammet, udarbejdet i
samarbejde mellem Mangor & Nagel og Kingoskoien, og behandlet på flere
byggeudvalgsmøder. Endvidere er en række andre punkter, behandlet i byggeudvalget,
indarbejdet.
Byggeudvalgets indstilling vil forelægge på mødet.
Byggeudvalget den 6. oktober 1998:
indstiller byggeprogrammet med følgende ændringer/tilføjelser:
Der indsættes en formulering i udbudsmaterialet, som lægger op til, at projektet indeholder
betragtninger omkring de trafikale forhold ved skolen.
Det tilføjes, at parkeringspladserne mod vest kan placeres udenfor byggefeltet.
Under punktet jury udgår Per Krogh, Peder Christensen og Dorte Søndergaard af
byggeudvalget, hvad angår stemmeret, men de fungerer som rådgivere,

^

^

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Anbefales ■■■■■■■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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89. Anlægsbevilling for til- og ombygning ved Uvelse Skole
82.20.00G01 F3000
pech

hor til- og ombygningen ved Uvelse Skole er der afsat en anlægsramme på kr. 5.252.000.
./.

^

Af det vedlagte bilag fra arkitektfirmaet Krogh Hansen fremgår det, at de samlede udgifter
incl. 4% prisstigning til forårets prisoverslag - udgør kr. 5.671.000. Heri indgår ikke den
oprindelige forbindelsesbygning eller udskiftning af glas i eksisterende glasbygning.
Endvidere er der ikke afsat beløb til inventar.
I bilaget er prissat nogle af de projektændringer, der kunne være ønskværdige for
byggeprojektets gennemførelse.
Byggeudvalget bedes drøfte projektet i sin helhed og fremkomme med indstilling til ændret
anlægsbevilling.

Byggeudvalgets indstilling vilforelægge på modet
Byggeudvalget d.6.oktober 1998:
indstiller, at der afsættes 5.671.000 kr., som foreslået i vedlagte bilag. Derudover afsættes der
midler til følgende:

Udskiftning af glas i nuv. Glasbygning i bygn.A
^
Tillæg for renov. af gamle el-tavler
Tillæg for EDB ifølge bilag af 30.09.98
Ingeniørhonorar i forbindelse med edb
Ramme for inventar herunder flytning af folkebibliotek
Uforudsete udgifter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Byggeudvalget indstiller herefter de samlede
anlægsudgifter til

kr.

500.000
100.000
366.000
30.000
300.000
85.000

7.052.000

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Byggeudvalgets indstilling godkendes under forudsætning af, at anlægsbevillingen forøges
med 1.800.000 kr. til 7.052.000 kr.
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90. Idrætspolitisk handleplan
00.01P22 F4136
hado

,

Indledning
Borger og Virksomhedsudvalget har iværksat udarbejdelsen af en statusplan på
idrætsområdet, som efterfølgende skal opfølges med udarbejdelse af en konkret handlingsplan
for idrætslivet i kommunen de næste 10 år.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har i samarbejde med idrætsinspektøren afsluttet arbejdet med statusplanen på
idrætsområdet, som giver et overblik over den nuværende idrætsaktivitet i Slangerup
kommune. Planen indeholder bl.a. en beskrivelse af de fysiske rammer, økonomien og de
enkelte idrætsformer.
Planen er tænkt som udgangspunkt for mødet den 3. november 1998, hvor Folkeoplysnings
udvalget, Idrætsbestyrelsen, de enkelte idrætskredse og Byrådet skal inviteres til at drøfte det
videre arbejde med udarbejdelse af en konkret handlingsplan for idrætslivet i kommunen.
^
Handlingsplanen for idrætsområdet foreslås at tage udgangspunkt i, at idrætskredsene
forholder sig til nuværende målsætninger og fremkommer med forslag til konkrete
indsatsområder.
./.

Rapporten ”Statusplan for idrætsområdet” og bilag med forslag til det videre arbejde er
vedlagt.

Forslag til beslutning
At udvalget godkender rapporten ”StatuspIan for idrætsområdet” til udsendelse - og tager
stilling til den efterfølgende proces med udarbejdelse af den konkrete handlingsplan.
^
^

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Statusplanen godkendt til udsendelse.
Forslag til procesforløb for udarbejdelse af en handlingsplan på idrætsområdet godkendt.
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91. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp
16.08.00P23 F4300
hado

Indledning
Det fremgår af Socialministeriets bekendtgørelse af den 22. april 1998, at samtlige kommuner
skal udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter § 71 og 72 i lov om
social service.

Sagsfremstilling
Samtlige kommuner skal senest den 1. januar 1999 have udarbejdet kvalitetsstandarder for
personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal bl.a. beskrive, hvilke ydelser
kommunen tilbyder på området, omfanget af disse og hvem, der berettiget til at modtage
ydelserne.
Formålet er at synliggøre kommunens serviceniveau og sikre, at borgerne ved, hvad de kan
forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og/eller praktisk hjælp.
Desuden er kvalitetsstandarderne en præcis beskrivelse af de enkelte tilbud, og de fungerer
dermed som arbejdsbeskrivelser for de ansatte på Sundhedscentret.
Der er på baggrund af bekendtgørelsens indhold udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende
ydelser:
-

rengøring
tøjvask
indkøb og ærinder
personlig pleje og omsorg
tryghedsbesøg
sygefraværspolitik
arbejdsmiljøpolitik

Forslaget til kvalitetsstandarderne har været
Sundhedscentret, som er enig i beskrivelserne.

forelagt

personalerepræsentanter

på

Desuden er forslaget blevet drøftet med Ældrerådet, og det fremgår af skrivelsen fra
Ældrerådet (indlagt i sagen), at rådet finder materialet særdeles grundigt gennemarbejdet.
Ældrerådet lægger vægt på, at den beskrevne service ikke på nogen områder indebærer en
forringelse af de forhold, som borgerne oplever på nuværende tidspunkt.
./.

Bilaget “Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp” er vedlagt.
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Økonomi
Kvalitetsstandarderne er beskrevet på baggrund af det nuværende serviceniveau, og de er
dermed udgiftsneutrale.

Forslag til beslutning
At udvalget godkender kvalitetsstandarderne og sender dem til orientering i Byrådet.

^

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Godkendt. Der udarbejdes på baggrund af kvalitetsstandarderne en serviceinformation møntet
på borgerne i Slangerup Kommune.
Kvalitetsstandarderne fremsendes til orientering i Byrådet.
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92. Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende institution
16.09P21 F1735
pech

Indledning
Styregruppen for Aktivitetshuset har på sit møde den 1. juli 1998 godkendt, at Aktivitetshuset
overgår til selvejende institution under forudsætninger, der kan godkendes af Slangerup
Kommune. Styregruppen ønsker herefter, at Slangerup Kommune foretager det nødvendige
administrative arbejde i sagen.

Sagsfremstilling
Generelt er det en betingelse for styregruppen, at brugerne ikke stilles ringere ved selveje end
under den eksisterende ordning, hvorfor følgende forhold må fortsætte:
• Nuværende årlige driftstilskud (ca. 400.000 kr.) fortsætter - justeret i takt med øvrige
kommunale budgetter.
• Nuværende personale (31 timer/ugtl.) forudsættes ansat i kommunalt regi, men lønudgift
afholdes af det årlige driftstilskud.
• Administration af bygningsvedligeholdelse fortsætter ved Teknisk Forvaltning.
^
^
• Valg af styregruppe fortsætter uændret som Aktivitetshusets ledelse.
Det er ligeledes fremført fra styregruppen, at ejendommen ved overgang til selvejende
institution ikke kan pantsættes uden aftale med Slangerup Kommune.
Forvaltningen kan oplyse, at i forbindelse med en drøftelse af det samme forslag i 1996/97,
blev der udarbejdet et forslag til vedtægt (med notat) for fonden: "Aktivitetsshuset Kongshøjs
Ejendomsfond" af Advokaterne v/Jens Andersen ( udvalgets medlemmer har modtaget kopi af
forslaget).
.......................
........................
I forbindelse med, at forvaltningen har henvendt sig til advokaterne med forespørgsel om
styregruppens forudsætninger kan indpasses i fondsvedtægten - har Advokat lens Andersen
fremsendt et notat til sagen. Af notatets konklusion fremgår det, at selv om Aktivitetshuset
organiseres som en selvejende institution vil Aktivitetshuset ikke kunne kunne foretage
låneoptagelse uden, at det vil belaste Slangerup Kommunes låneramme.
./.

Notat af 16/9-98 fra Advokaterne medsendes dagsordenen.
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Forslag til beslutning
Udvalget bedes fremkomme med indstilling til Aktivitetshusets evt. overgang til selvejende
institution.

Borger og Virksomhedsudvalget den 6. oktober 1998
Styregruppen inviteres til en drøftelse på næste udvalgsmøde.

Borger og Virksomhedsudvalget
6. oktober 1998

Slangerup
Kommune

Meddelelser til pressen
Alt

Eventuelt
Intet
Modet slut kl.: 19.50
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