JÆGERSPRIS K O M M U N E
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde

MANDAG øn II« maj 1987 kl. 14.00
på Jægerspris rådhus, udvalgslokale II, m e d følgende
D A G S O R D E N

— ^

:

jour.nr. 26-7-5/86

Andelsboligforeningen Vængetvej
Matr. nr. 3p - Vængetvej 55
Ved skrivelse af 24.4.87 fremsender
andelsboligforeningen PÅ-2 skema
til godkendelse.
Byggeriet forventes påbegyndt den
20.5.87 (sidste frist jfr.
kvotetildeling er 31.5.87).
Byggeudgift pr. d.d. er opgjort til
ialt kr. 7.462.895.
Samlede byggeudgifter holdes inden for
rammebeløbet, som pr, 1.5.87 opgøres
til: 846,47m2 x 8363,84= 7.079.740
hertil byggelånsrenter
350.000
og udtørringsudg....
33.895
rammebeløb ialt
7.463.635

i
jour.nr. 023-00
Ny forpagtningskontrakt for
Kulhuskroen
Til godkendelse af økonomiudvalget
fremsendes vedlagt ny kontrakt
udarbejdet af advokat Leif Erlandsen.
Kontrakten er i overensstemmelse med
udvalgets tidl. beslutning pr. 9.2.87.

s

J.nr. 58-3-6-8 7/CK
Radio Horns Herred ansøger i skrivelse
fra den 19. nov. 1986 om kommunalt til
skud til driften a’f lokalradioen.
Der ansøges om kr. 5,- pr. indbygger
som fast årligt tilskud. Pr. den 19. nov
1986 er befolkningstallet opgjort til
7.652 svarende til kr. 38.260,-.
Skibby kommune er ansøgt om tilsvarende
tilskud.
RHH oplyser,.at kommunen som medlem og
sponsor for lokalradioen vil få adgang
til annoncering og udsendelse af medde
lelser af almen interesse.
Radioen vil få stor kulturel værdi for
borgerne i lokalsamfundet.
Kulturelt udvalg den 15/12-86:
Udvalget ønsker at afvente omstrukture
ringen for lokalradioen i januar måned.
Man ønsker endvidere at få forelagt an
lægs- og driftsbudgetter'for 1987.
DEN 23.03.87:
RADIO HORNSHERRED fremsender fornyet an
søgning vedr-, kommunalt, årligt tilskud
på kr. 5,- pr. indbygger.
Det meddeles i skr. fra den 2o.ds., at
lokalradioen har fået ny status, idet
den pr. den 5. ds. er ændret til:
RADIO HORNSHERRED's Medieselskab a.m.b.a.
Arbejderbevægelsens lokalradio i Jægers
pris og Skibby.
Der fremsendes nye godkendte vedtægter
for selskabet.
Endvidere er der leveret budgetoverslag
for hhv. etablering og drift og Sparekas
sen SDS, Jægerspris, har givet tilsagn
om et lån på kr. 180.000,Bestyrelsen forespørger, om kommunen vil
give kommunegaranti for lånet?
Endvidere fremsendes referat fra det ek
straordinære repræsentantskabsmøde den 5.
marts 1987, fortegnelse over salg af an
delsbeviser .
Den nye bestyrelses sammensætning:
Fmd. Erling Huttel, Bakkedraget 13, 3630
Kass. Lissy Hansen, Fagerkærsvej 11, 3630
Sekr. Aase Nysted, Krabbevej 34, O.Dr.
Best.mdl. Sv.Å. Bundesen, Krogstrup
Erik Nielsen, Bygaden, Vens lev
endvidere tiltrædes bestyrelsen af en med
arbejder fra radiostationen og en repr.
for støtteforeningen {under tilblivelse).
Fort

sé /. /é is> .* ø e ?
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DEN 08.04.87:
Frederiksborg amtsråd meddeler i skr. fra
den 7. april 1987, at det efter Tilsyns
rådets opfattelse ikke vil være ulovligt,
hvis kommunen køber andele i RADIO HORNS
HERRED.
DEN 09.04.87:
Radio Hornsherred fremsender fornyet hen
vendelse angående lokalradioens etable
ring .
Kulturelt udvalg den 27/4-87:
Det indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget, at der ydes et kommunalt tilskue
på kr. 5,. pr. indbygger i 1987.
Tilskskud forudsætter fremsendelse af
revideret og godkendt regnskab.
Udvalgsmedlem Jens Chr. Børresen tager
forbehold.

3

J.nr. 56-20-87/CK
Vedr. FREDERIKSSUND MUSIKSKOLEFORENING.
Frederikssund Musikskoleforening v/ fmd.
Birthe Maaetoft fremsender den 13. febr.
1987 tilbud om optagelse i musikskolen.
Henvendelsen er ledsaget af vedtægter,
beretning for 1985/86 og en beskrivelse
af M-skolens status.
Det skal fremhæves,
at M-skolens er stiftet i 1983 med op
start i 1984,
at den i dag tæller 235 elever i alders
gruppen 9-13 år,
at tilbuddet er rette til 4-25 årige,
at M-skolens lønudgifter i sæsonen 85/86
udgjorde kr. 670.000, hvor de 70.000
er lederløn,
at udgifter financieres således:
1. Frederikssund kommune yder et til
grundtilskud på kr. 500,- pr. påbe
gyndt loo elever, samt
medlemstilskud på kr. 37,5o pr. elev pr. skoleår, samt
instruktørtilkskud, der pt. udgør
kr. 61,25 pr. læst time.

y-

//.S S .

at de kommunale tilskud i 1985/86 udgjord
grundtilskud
kr.
1.500
medlemstilskud
10.500
instruktørti 1skud_____
242.000
ialt i 85/86
kr. 254.000
Elevbetalingen udgør i samme skole
år ....... ......... kr . 375.500
at foreningen har fået kommunalt engangstilskud til instrumenter og har haft
indtægter vedr. leje og endelig fra
støtteforeningen.
Musikskolens virke foregår hovedsageligt
i de kommunale skolelokaler. Eleverne le
verer i princippet selv deres instrument/
men skolen kan mod vederlag stille et be
grænset antal instrumenter til rådighed.
Såfremt der fra Jægerspris kommunes side
vil kunne tilbydes økonomisk tilbud til
skolens drift efter samme retningslinier/
som for Frederikssunds vedkommende/ vil
skolen med sin nuværende kapacitet være i
stand til at tilbyde undervisning på sko
lerne i Jægerspris.
På basis af erfaringerne fra Frederiks
sund kan der i løbet af en 3-årig periode

forventes et elevtal på 80-100 elever
fra Jægerspris kommune/ svarende til et
driftstilskud fra Jægerspris kommune oå
kr, 80-100.000.
Det samlede materiale vedlagt i kopi til
udvalgsmedlemmerne.
Kulturelt udvalg d. 16/3-87:
Et udvalgsflertal kan anbefale/ at man
tilslutter sig Frederikssund Musikskole
fra august 1987.
Endvidere anbefales det, at Jægerspris
kommune yder tilskud efter den ordning/
der er etableret i Frederikssund.
Esther Mortensen kunne ikke anbefale for
slaget / idet SF ønsker etableret en komme
nal musikskole i Jægerspris.
Henvendelsen besvares positivt med bemærk
ning om/ at man må afvente den egentlige
sagsbehandling.
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DEM 2 4 . 0 3 . 8 7 :
Overslag vedr. Jsgerspris kommunes t i l 
slutning til F r e d e r i k s s u n d Musikskole.
Med forbehold for endelig g o d k e ndelse og
b evillinger vil kommunens dr i f t s t i l s k u d
for et skønnet elevtal blive:
1987 t i l l æ g s b e v i l l i n g
for 80 elever
.........
- 112
.........
1988 budget i 85/86

priser

k r . 42.000
59.000

. -

133.000

O v e rslag vedlagt sagen.
Kulturelt udvalg den

22/4-87 :

Det indstilles med anbe f a l i n g til ø k o n o m i 
udvalget, at der ydes en tillægs b e v i l l i n g
i 1987 på kr. 60.000,Man anmoder m u s i k f o r e n i n g e n om at f r e m 
sende udkast til æ n d rede vedtægter, h v o r 
efter der er m e d taget r e p r æ s e n t a t i o n for
J æ g e r s p r i s •k o m m u n e .

jour.nr. 54-4-1
Dispensation fra folkeskolelovens
§ 9 stk. 4.- Sogneskolen.
Lærerrådet på Sogneskolen fremsender
skrivelse af 3.april 1987 til Direkto
ratet for Folkeskolen om dispensation
for folkeskolelovens § 9 stk. 4 såle
des, at faget psykologi kan indgå som
valgfag på 10.kl.trin.
Eleverne på nuværende 9.kl.trin, der
skal gå i 10. kl.,har udtrykt ønske om
at erhverve grundlæggende og almene
forudsætninger for menneskets bevidst
hedsliv og adfærd.
Timetallet er 2 timer ugentligt.
Ansøgningen fremsendes med anbefaling
fra ledelse og skolenævn.
Skoledirektøren, den 09.04.87.
Fremsendes med anbefaling.
Skolekommissionen,den 15.04.87.
Anbefales.
Kulturelt udvalg,den 04.05.87.
Anbefales.

O ål

jour.nr. 51-2/54-3
Læseplan for børnehaveklasser.
Styringsgruppen fremsender hermed
læseplan for børnehaveklasser til
godkendelse.
SOLBAKKESKOLENS LR,NÆVN og LEDELSE,
den 12.09.86.
Anbefaler.
SOGNESKOLENS LR, NÆVN og LEDELSE,
den 17.10.86.
Anbefaler.
MØLLEGÅRDSKOLENS Lærerråd,d .17.09.86.
LR henstiller, at ordene skal/kan/bør
slettes, hvorefter de kan anbefale
forslaget.
MØLLEGÅRDSKOLENS nævn,d .03.10.86.
3 medl. tiltræder LRs udtalelse
2 medl. anbefaler u/ændr.
1 medl. ønsker ikke at give sin mening
til kende.
FÆLLESLÆRERRÅDET, den 07.10.86.
Anbefaler.
STYRINGSGRUPPEN,den 28.01.87.
Foretaget redaktionelle
ændringer,
hvor alt vejledningsstof er fjernet.
Læseplanen fremsendes med anbefaling
til godkendelse.
Skolekommissionen, den 15.04.87.
Indstilles til godkendelse.
Kulturelt Udvalg,den 04.05.87.
Anbefales.
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jour.nr. 54-6-1-8

Etablering af heldagsbehandlingsmulig
hed pr. 01.08.87.
I forbindelse med en tværsektorielt
koordineret indsats for at forebygge,
at børn anbringes uden for eget hjem,
fremsender ledende skolepsykolog Bjar
ne Nielsen oplæg af 10.04.86.
Skolekommissionen, 20.08.86.
Sagen anbefales til videre drøftelse
og behandling.
Socialudvalget,d .14.10.86.
Sagen blev drøftet med positiv opbak
ning. Det blev besluttet, at socialin
spektør og ledende skolepsykolog op
tager drøftelse med socialforvaltning
en i Frederiksborg Amnt om at indgå i
et samarbejde om projektet.
Disse forhandlinger blev ført på møder
af ll.dec. 1986 og 25.marts 1987. Af
referatet fra sidstnævnte møde (date
ret 31.marts 1987) fremgår bl.a.:
enighed om, at projektet vil kunne
være et pilotprojekt for den nyligt
vedtagen amtskommunale
rammeplan
for børn og unge,
at alle er enige i intentionen om
at undgå døgnanbringelse ved tidlig
indsats.
Der skitseres herefter rammer, der
bl.a. omfatter:
der skal være plads til 6 børn i
den skolepligtige alder,
amtet forventer at kunne frigøre
lokaliteter til formålet,
personalet skal bestå af 3 pædagog
er, 2 fuldtids lærere (54 skemati
mer) og 1/2 psykolog,
ledelsen ligger fuldt ud i Jægers
pris social- og skolesektor.
De undervisningsmæssige konsekvenser
blev drøftet på et møde den 10.april
1987 mellem amtskolepsykolog Ole Vibe
Carlsen,
skoledirektør
Bjørn
Godt-Hansen, skoleinspektør Stig Munch
Andersen
og
ledende skolepsykolog
Bjarne Nielsen.
Resultatet af mødet fremstår i skri
velse af 15.04.87 til Frederiksborg
Amtsråd, Specialundervisningsafdeling
en .
Her tilbydes bl.a.:
forsøget skal kunne rumme 6 elever,
amtet etablerer 2 amtsspecialklas
ser i Møllegårdskolens regi med
ialt 54 lærerskematimer svarende
til 62,09 lærerløntime,

side 2

der ydes kr. 4.000,- pr,elev
undervisningsmidler m.m.

til

I forbindelse med det samlede tilbud
fra amtskommunen opnår Jægerspris kom
mune en besparelse på 20 lærerskemati
mer svarende til 21,72 lærerløntimer,
Denne besparelse muliggør en finan
siering af den halve psykologstilling,
der herefter kan ansættes direkte ved
skolevæsenet i Jægerspris d.v.s. ved
den skolepsykologiske rådgivning.
Socialudvalget, 14.04.87.
Det samlede projekt drøftes, og der er
ønske om at søge det etableret pr.
01.08.87.
Det aftale, at sagne bør til beslut
ning
på
økonomiudvalgsmødet
den
11.05.87 og videre til byrådets ende
lige stillingtagen den 19.05.87.
Skolekommissionen,d.15,04.87.
Sagen videresendes med anbefaling.
Bj arne Nielsen fremsender til kultu
relt udvalg i skrivelse af 27.04.87 en
indstilling over
konsekvenserne på
skoleområdet. Kulturelt udvalg skal
herefter tage stilling til
at der oprettes to amtsspecialklas
ser under Møllegårdskolen svarende
til 62,09 løntime,
at byrådets tillægsbevilling på 10
timer ugentligt til hjemmeundervis
ning af en elev overføres til pro
jektet pr. 01.08.87,
at specialundervisningstimerne til
obs-klassen på Møllegårdskolen pr.
01.08.87 reduceres med 10 timer,
der overføres til projektet,
at der oprettes en tjenestemands
stilling som skolepsykolog ved sko
lepsykologisk
rådgivning , pr.
01.08.87. 13/27 af lønudgifterne
afholdes af Jægerspris Kommune. De
resterende timer (12) læses af de
54 undervisningstimer i amtsspe
cialklasserne i 1987/88,
at der afsættes et beløb til drift
for psykologen,
at Fællesstyrelsen orienteres om
planerne og varskoes om et eventu
elt ansættelsesmøde den 11.06.87,
at stillingsannonce indsendes den
11.05.87, såfremt økonomiudvalgets
behandling ender positivt. Annon
cen indledes med: "Under forbehold
for byrådets godkendelse".

side 3

De økonomiske konsekvenser for et helt
skoleår fremgår af opstilling fra le
dende skolepsykolog Bjarne Nilsen af
13.04.87.
For 1987 betyder det:
at Fredb.Amt yder netto: 144.024kr
at Jægpr.Kom.yder
: 55.825kr
saml. ydelse
: 199.849kr
af udgifterne er
- lærerløn
- sk.psyk.løn (13/27)
ialt
+"drift" skolepsyk.
ialt

154.208kr
38.958kr
193.166kr
6.666kr
199.832kr

Udgifter og indtægter balancerer så
ledes for 3 elever. Såfremt der opta
ges flere Jægerspris-elever opkræver
Frederiksborg Amt et takstbeløb yder
ligere på ialt kr.40.000,00 pr. kalen
derår .
Denne eventuelle ekstraudgift vil bli
ve modsvaret af en større besparelse
på socialvæsenets område.
Budget 1988 - konsekvenserne fremgår
af samme skrivelse af 10.04.87:
Frederiksb.Amt yder netto
Jægerspr.Kom. yder
Ydelse ialt

345.657kr
133.979kr
479.636kr

Udgifter:
- lærerløn
- 13/27 skolepsykolog
- "drift" skolepsykolog
ialt

370.100kr
93.500kr
16.000kr
479.600kr

Driftsudgifter til skolepsykolog for
deles på følgende konti:
Kurser
:
:
Transport
Underv.midl.(tests m.v) :
Inventar
:
Kontorhold
:
Ialt
:

3.000kr
5.000kr
3.000kr
3.000kr
2.000kr
16.000kr

side 4

Skoledirektøren, d. 29.04.87.
Det anbefales at give mulighed for at
gennemføre projektet i en 2-årig for
søgsperiode .
Økonomisk er der tale om en fordelag
tig ordning, hvilket også forventes at
blive tilfældet pædagogisk.
De beløb Jægerspris Kommune yder på
undervisningssiden er f.s.a. 1987 al
lerede afsat og under forbrug på langt
mindre tilfredsstillende
undervis
ningsmæssige løsninger.
I forbindelse med behandlingen af bud
get for 1988 anbefales det, at der på
budgettet under Psykologisk Rådgivning
oprettes et særligt "Jægerspris af
snit", hvor den evt. nyoprettede psy
kolog stilling kan lønføres med kr.
206.000,00 (lønniveau 01.10.86).
På konto for løn til tjenestemænd
fast løn - skal afsættes yderligere
kr. 179.100,00,
idet der allerede i
forbindelse med normeringen er afsat
løn for 26 timer i 7 måneder (10 timer
i obsklassen og 16 eneundervisningsti
mer til 19.2-elever), og idet 12 timer
skal læses af skolepsykolog.
Ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen
er indkaldt til kl. 1400.
Kulturelt Udvalg,d. 04.05.87.
Fremsendes med anbefaling.
Fællesstyrelsen orienteres.
Der forberedes ansættelsesmøde den
16.06.87 kl. 1530.

m

—
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■ jour .nr.50-14/54-4-2

Vedr.: Forslag til ændret
organisationsplan for skole- og
ungdomsvejledningen i Jægerspris og
Skibby kommuner.
Forslaget er behandlet i
Fællesstyrelsen for Erhvervs- og
uddandelsesorientering og udsendes
herved til vudering og beslutning.
I Jægerspris kommune er forslaget
behandlet således:
Skolekommissionen den 17.12.86.
Anbefales.
Kulturelt Udvalg, den 5.januar 1987.
Fremsendes til videre behandling med
anbefaling.
Skoleforvaltningen/ den 08.01.87.
Fremsendes til behandling i
Socialudvalget og
Beskæftigelsesudvalget via
Socialforvaltningen.
Beskæftigelsesudvalget, den 11.3.87.
Udfra et helhedssyn anbefales
forslaget.
Socialudvalget, den 24.3.87.
Udvalget anbefaler, at der arbejdes
videre med sagen.
Skoleforvaltningen, den 5.5.87.
Fremsendes til orientering for økonomi
udvalget.
Mangler udtalelse fra Skibby kommune.

Stablering af vuggestue i Jægerspris«

Socialudvalgsmedlem Svend Srik Isakson fore
slår i skrivelse af lo.o3*S7 at der etableres
en vuggestue i Jægerspris,
Forslaget er begrundet i den lange venteliste.
Socialudvalgsmøde den 24.3.87; Udvalget vedtog at:
anmode social- og sundhedsforvaltningen om at
fremkomme med forskellige forslag til mindst 20
vuggestuepladser. Forslaget bør indeholde etable
ring af.pavillon ved Parkvejens børnehave - ud
nyttelse af Slottets børnehave m.m. Samtidig skal
forvaltningen arbejde videre med pkt. 1 - 4 under
sag 2, Her overvejes etablering af pavillon ved
inspektørboligen på Solbakkeskolen.

Social- og sundhedsforvaltningen o2,o4«S7:
Ifølge aftale med formanden for socialudvalget
forelægges sagen for økonomiudvalget med anmod
ning om, at der antages en arkitekt, som kan uaarbejde skitseprojekt til etablering af en vug
gestuegruppe på lo børn i Parkvejen og og Bakkegaarden børnehave ved en tilbygning, Forvaltnin
gen ønsker''såmtidig'aV anvende'arkitekted ved 1
ændringerne på Kragebakken,
Økonomiudvalget den, 13,4,87: Sagen tilbagesendes til
behandling i socialudvalget.
Socialudvalgsmøde den 14.4-1987: Det anbefales,
at der ansættes en arkitekt til projektforslag,
og udvalget skal foreslå arkitekt Torben Hjort,
Mangor & Nagel.
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Etablering1 af havepasningsordning for pensioni
ster.

Spørgsmålet om etablering af en ny havepasnings
ordning forelægges til afgørelse.
Social- og sundhedsforvaltningen har undersøgt
havepasningsordningerne i Boskilde, Frederiks
sund, Skibby og Bramsnæs kommuner.
fen tidligere ordning i Jægerspris kommune om
fattede 118 haver. Dette er en højt antal haver
i forhold til de sammenlignende kommuner.
Jægersprisordningens opgaver svarer til de øv
rige kommuners opgaver. St par af kommunerne har
medtaget beskæring og snerydning. I 3 af kommuner
ne foretages ikke gravning.
1 3 af de 4 kommuner er administration af ord
ningen henlagt til hjemmeplejen.
Kriterierne for benyttelse af ordningen er i de
2 kommuner, at pågældende er pensionist og i de
2 øvrige kommuner er kriterierne de samme som ydelse af almindelig hjemmehjælp. 2 af kommunerne
peger på en stramning af visiteringen.
Betaling i 3 af kommunerne svarer til betaling
for hjemmehjælp. I den sidste kommune er hjælpen
gratis, dog vil dette blive ændret til en beta
ling.
I 3 af kommunerne er der ansat faste medarbejdere
suppleret med langtidsledige. 2 af disse kommuner
ansættes kran faste medarbejdere i sommerhalvåret.
Den sidste kommune løses opgaver af en fast le
der og unge ledige.
Det foreslås, at der ansættes en fast medarbejder
i perioden l/4 til ^o/lo. Ansættelsen kunne ske
under den nye gartnerafdeling med udlån til ord
ningen i ovennævnte periode. Den åste medarbejder
udfører opgaverne sammen med et antal langtids
ledige evt. unge ledige.
Det foreslås at opgaverne i ordningen begrænses
til græsslåning og hækklipning evt. beskæring
Det foreslås videre, at der betales et beløb pr,ti
svarende til betalingen for hjemmehjælp.
Der foretages visitation til ordning. Kriterierne:
Pensionist, bor i eget hus er berettiget til hjem
mehjælp.
Socialudvalget den 24.3.87; Udvalget vedtog at
anbefale ordningen.
Sagen fremsendes til teknisk udvalg til horing
vedr. etablering a f ,ordningen.

cm.

1,4,1987:
[eknisj< udvalg kan ikke anbefale, at den her omhanc
lede have p asninyordning p å n o gen måde - det værej
sig såvel fysisk_ som jadmin stratiyt. j-_inyolyerer_Tel
Tisk forvaltning.

jQcial- og sundhedsforvaltningen o7 ,o4 .8 7 .
alternativ løbning kunne ordningen etableres
under det sociale udvalg ved ansættelse af en
nedarbejder i perioden l/4-3l/lo. Pågældende kun
ne f,eks. have base på Femhøj Jobværksted, Visita
tion foreslås foretaget af hjemmeplejeafdelingen,
Socialudvalget den 14.4.1987: Det indstilles, at
der ansættes en medarbejder i perioden 1.4.-31.10,
87 't.ordningen. Medarbejderen har base på Femhøj
og ansat under lederen til jobværksted og benytter
jobværkstedets bil.
Hjemmeplejen foretaget visitation i samarbejde med
lederen af.jobværkstedet.

Socialinspektøren 23.04.87.
3enny Mønster er d.d. orienteret om indstillingen.
LØN- og Personalekontoret 23.4.87:
Arbejdstid:

30 uger å 39 t.

-

1,170 t,

1.170 t, å kr. 67,94(sk.tr,10)
Feriegodtg.12,5%,SH-godtg.
3,5%
ATP m.v.

kr.
kr,
kr.

79,500.12.720,900,-

Ialt .........

kr.

93.120.-
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ANGÅENDE NORMERINGSTALLET FOR BØRN OG UNGE
PÅ FEMHØJ FRITIDSCENTER.
EL.
Ved budgetlægningen i marts 86 indstillede
centerleder Allan Danielsen en ændring af
normeringstallet for fritids- og ungdomsklub
ben på Femhøj, hvilket blev optaget i budget
bemærkningerne .
Spørgsmålet har siden været drøftet på flere
møder med personalegruppen og centerlederen.
I brev af 14.1.87 fremlægger A.D. en opgørel
se over timetallet ved en evt. ny normering.
Spørgsmålet anmodes drøftet i socialudvalget
inden en eventuel fastsættesle af normerings
tallet for klubberne.
Redegørelse over drøftelserne og kommentarer
er indlagt i naam.

Pæd. kons. d. 9.4.87, Det anbefales, at der
gives mulighed for at have de 13 - 14 årige i
"juniorklub" i eftermiddagstimerne, hvor en
del unge i denne aldersgruppe har behov for
et sted at være.
Det oplyses d.d., at der er tilmeldt Femhøj:
5o medlemmer mellem lo - 13 år.
12 medlemmer der er for "gamle" til fritids
klub, men kommer om eftermiddagen.
63 medlemmer i ungdomsklubben og
2 "løse" medlemmer (ikke endnu tilmeldt).i
eftermiddagstimerne.
Socialudvalget den 14.4.1987: Forslaget blev
godkendt.
Institutionen normeres til
50 børn i
fritidsklubben (10 - 14 år)
10 børn i
juniorklubben
(13 - 16 år)
100 unge i ungdomsklubben
(14 - 18 år).
Forslaget indebærer en yderligere personale
normering på 4,8 timer ugentlig.
LØN- OG PERSONALEKONTORET 23.4.87:
Arbejdstid:

50 uger å 4,8 t

240/2028 af 149.954 (tr. 15)
sær1. ferieg. 1,5%, ATP.m.v.

=

240 t.

kr. 17.750.kr.
600.kr. 18.350.-
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Oplæg cm etablering af heldags behandlings
muligheder for børn.
Ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen fremsen
der den 24. april 1986 oplæg vedr. ovenståen
de .
Oplægget er drøftet i en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra
skole forvaltning
socialforvaltning
psykologisk rådgivning
Der er enighed om at arbejde videre med prin
cipperne i oplægget.
Oplægget er også sendt til drøftelse i social
udvalget.
Da oplægget omhandler børn i den undervisnings
pligtige alder anmodes an en drøftelse af op
lægget i skolekommissionen.
Ledende skoleinspektør den 13.maj 1986
Fremsendes'.

Skolekommissionen) den 21,05.86.
Udsættes til modet i juni.

Skoleforvaltningen juni 1986
På grund af Bjarne Nielsens fravær til skolekom
missionens møde i juni 1986 udsættes punktet
til augustmødet.

Skolekommissionen, den 22.08.86.
Anbefales til videre foranstaltning.
Socialforvaltningen orienter:.es.
Skoleforvaltningen, den 26.08.86.
Fremsendes efter aftale med led.skolepsykolog
Bjarne Nielsen til videre foranstaltning i
Socialforvaltningen.
Socialforvaltningen, den 18.9.1986: Forvaltnin
gen ønsker en drøftelse med socialudvalget om
etablering a f .heldagsbehandlingsmulighederne for
børn. Oplægget bilægges dagsordenen.
Socialudvalgsmøde den 23,9.1986: Ledende skole
psykolog Bjarne Nielsen indkaldes til næste so
cialudvalgsmøde med anmodning om en drøftelse af
oplæg om heldags behandlingstilbud.
Socialudvalgsmøde den 14. oktober 1986: Udvalget
vedtog at anmode den ledende skolepsykolog og
social- og sundhedsforvaltningen om at foretage
en forhandling med amtskommunen om etablering af
en ordning.
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Møde med social- cg sundhedsforvaltningen i
amtskommunen, den 1 1 « december 19 8 6 ,
Forslaget er i overensstemmelse med tanker i
amtskommunen. Amtskommunen er positivt stemt
for projektet. Projektet søges etableret som
et forsøgsprojekt pr. 1 . august 1987 ved ned
læggelse af en afdeling på Birkebo. Den ned
lagte afdeling og personalet på afdelingen
kan indgå i projektet suppleret med persona
le fra Jægerspris kommune.
Det blev aftalt, at amtskommunen indkalder
til møde i en fælles ar'oejdsgruppe i slut
ningen af februar måned 19 8 7 *
Bjarne Nielsen og Bente Dahl deltager i ar
bejdsgruppen.

Social- og sundhedsforvaltningen o9«o4>87:
Sagen forelægges til drøftelse i udvalget.
Skolepsykologisk rådgivnings skrivelse af
8 , april 1987 om heldagsbehandlingsmulighed
i jsgerspris kommune - specielt vedrørende
undervisning og psykologisk behandling er
fremsendt til udvalgets medlemmer.
Bjarne Nielsen deltager i mødet.
Socialudvalgsmøde den 14.4.1987: Udvalget er ind
stillet på at gennemføre projektet. Social- og
sundhedsforvaltningen arbejder videre med pro
jektet sammen med samarbejdsparterne. Forslag
til endeligt projekt incl. økonomi forelægges
udvalget den 28. april 1987.

Social-, og sundhedsforvaltningen, der. 25«apr«1987
Den nedsatte arbejdsgruppe havde aftalt en hand
lingsplan, hvorefter de enkelte medlemmer skulle
udføre forskellige opgaver til en samlet projekt
beskrivelse.

På mødet i Frederiksborg Amtskom

mune den 2 5 . marts aftalte man, at man den l.maj
ville mødes påny. Herefter kunne projektbeskri
velse færdiggøres med henblik på politisk beslut
ning i henholdsvis amt og kommune.
Ovennævnte planlægning ønskede socialudvalget æn
ret, idet man ønskede endeligt projekt incl.øko
nomi på socialudvalgsmøde den 28. apr,
Endelig projektbeskrivelse kan ikke færdiggøres
som ønsket af socialudvalget nu, idet der mang
ler endelig stillingtagen til nogle af projektet.

o S i

dele, 3ora eksempel kan nævnes, at de oprindelige
planer om at benytte lokaler på Lindehuset må
ændres, idet Lindehuset ikke ønsker at indgå i
dette arbejde. Ler er herefter taget kontakt tit
Birkebo.
Budget for projektet er ikke endelig udarbejdet.
Pædagogisk konsulent Erling Tjelder fra amtet
oplyser, at man påregner en samlet årlig udgift
på kr* 8I0 .000.- for 6 børn. Såfremt man ikke
fra projektets begyndelse kan optage

6 børn,

vil udgiften alligevel andrage de kr. 81o,ooo*-.
Len kommunale andel vil således andrager kr.
4 0 5 .000.- årligt, eller kr. 6 7 .5 oo.- pr. barn*
ved fuld dækning*
Endelig kan oplyses, at amtet undersøger, hvor
vidt stiftelsen vil stille lokaler til rådighed
for projektet uden lejeindtægt.
. Socialudvalqsmøde, den 28.4.87: Det indstilles
til økonomiudvalget, at projektet godkendes un
der forbehold af en tilfredsstillende projektskrivelse.
Der peges på kompenserende besparelse på fami
lieplejeinstitutionen på Kulhusgården,

'0
3

jour.nr. 0525110102 PH.

Ansøgning om fotokopimaskine til dag
plejen .
Dagplejen ansøger om en tillægsbevil
ling på 13.300 kr. til anskaffelse af
en Canon fotokopimaskine.
Ansøgningen begrundes med, at overta
gelsen af fotokopimaskinen på leasing
vilkår fra Sogneskolen langt fra er
rentabel.Den lejet maskine har alene i
1986 kostet 9.500 kr. i leje og repa
rationsudgifter .
Lejeaftalen på Rank Xerox maskinen
skal opsiges inden den 16.6.87,ellers
kører denne videre i endnu 2 år.
Ved anskaffelse af en Canon fotokopi
maskine vil den årlige driftsudgift
andrage ca. 3.000 kr. svarende til en
besparelse på 6.500 kr.på lejevilkår.
Socialforvaltningen,den 22.4.87:
Dagplejen betjener dagligt ca. 65 dag
plejer og en forældrekreds på 260. Den
foreslåede fotokopimaskine dækker de
mindre kopiopgaver, medens de større
fortsat skal køres på rådhuset.
Socialforvaltningen anbefaler en til
lægsbevilling på 13.300 kr.
Socialudvalget, den 28.4.87: indstilleg til
økonomiudvalget.

j. 05 25 14 05 11
Normeringsfors lag vedr, den ny aldersintegrerede
institution i Jægerspris pr. 1. august 1987.
Slotsgårdens børnehave har ved skrivelse af marts
d.å. fremsat deres forslag og overvejelser til
normeringsplan*
Oplægget bilægges dagsordenen.
Børnehavens forslag indebærer en personalenorme
ring på 476 timer ugentlig (excl. timer til køkken
hjælp, pedel og rengøring)til såvel uddannede pæ
dagoger som ikke uddannede pædagogmedhjælpere.
Socialforvaltningen den 16.3.1987: Socialforvalt
ningen har tilsvarende udarbejdet et normerings
oplæg, som tager udgangspunkt i det serviceniveau,
der er på den aldersintegrerede institution "Kra
gebakken" .
Forvaltningens forslag indebærer, at der til det
uddannede personale og pædagogmedhjælpere afsættes
410 timer ugentlig, d.v.s. 66 timers forskel i for
hold til Slotsgårdens børnehave. Oplægget bilægges
dagsordenen.
Begge oplæg til personalenormering har foreløbig
dannet grundlag for en drøftelse med Slotsgårdens
børnehave, Pædagogisk Kartel og forvaltningen på et
møde d e n ‘16.3.1987.
Resultatet af.dette møde blev, at man ikke er enige
om n o g e n ‘normering/men har i forhold til den poli- tiske
behandling valgt at beskrive de forskelle,
der skiller parterne:
1. Slotsgårdens børnehave ønsker 1 ekstra medarbej
der i vuggestuen i den halve åbningstid, svarende
til 28,75 timer ugentlig på grund a f ."spidsbelast
ningsper ioden" . I forhold til Kragebakkens norme- ring er der ikke taget højde for dette.
2. I Kragebakkens normering er der foretaget et
fradrag på 11 timer ugentlig for den tid, børnene
er i skole.
Slotsgårdens børnehave og fagforeningen fastholder
at man som praksis ikke foretager fradrag for den
tid, børnene går i skole, når fritidshjemsgruppen
er mindre end 40 børn.
3. Administrationstimerne er 20 timer ugentlig på
Kragebakken og 25 timer ugentlig i Slotsgårdens
fors lag .
4. Tid til andet arbejde er 13,6 timer ugentlig på
Kragebakken og 20 timer ugentlig i Slotsgårdens
forslag.
Såfremt man ønsker at kompensere samtlige ovennævn
te 4 forhold, vil dette betyde en ugentlig normerin«
med 461 timer.

-/ side
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Det skal yderligere bemærkes, at Kragebakken i sin
normering har fået tillagt 20 timer ugentlig på
grund af.de bygningsmæssige forhold, hvilket ikke
er indregnet i den ny aldersintegrerede institu
tion. Kragebakken, der er normeret til 65 børn,
har en ugentlig normering
på 444 timer + 20 ti
mer for de bygningsmæssige forhold, ialt 464 timer
Den ny alders integrerede institution er normeret
til 60 børn.

Socialudvalget den 24.3.87; Udvalget vedtog, at
forvaltningen udarbejder forslag til normtal for
fremtidige normeringer, inden der tages endelig
stilling til spørgsmålet. Johnna Hermansen og
Svend Erik Isakson går ind for en normering, hvor
der er indbygget 30 timer ugentlig til vuggestue
gruppen.

Socialudvalget, den
byrådet, at den nye
vedtagne normer for
jfr. den foregående

28.4.87: Det indstilles til
institution normeres efter de
nomeringer i daginstitutioner
sag.

Social- og sundhedsforvaltningen oA.o5.87t
Normeringsnormen for en kombineret institution raeb
lo vuggestue-, 2 o børnehave- og 2 o fritidshjems;imer pr, ugi
Pædagogisk personale:
1 lederstilling
1 stedfortræderstilling
5 assistentstillinger a 39 timer
1 assistentstilling a 3° timer

Pædagogmedhjælpere:
2 stillinger a 39 timer
2 stillinger a 3o timer

Køkkenhjælp i vuggestuegruppen:
1 stilling

39 timer
ir
39
n
195
t
i
3o
3o3 timer

73 timer
ii
6o
138 timer

2 o timer

Rengøring:
Der normeres timer efter opmåling
af lokalerne.
Timer i alt excl. rengøring 4&1 pr. uge.
Der er budgetmæssigt dækning i 198? og efterføl
gende år for normeringen.

i.n r . 27-2
)
Erhvervsområde, Over Dråby - Elfo r s y n i n g
og v e j b e l y s n i n g .

is

*

Fa. Dines Jø r g e n s e n & Co. fremsender pro
jekt og tilbud fra NESA A/S på elforsyni
og v e j b e l y s n i n g på o vennævnte u d s t y k n i n g
Man har f ejlagtigt været af den opfattel
se, at der ikke skulle indbetales i n v e 
st e r i n g s b i d r a g for elfor s y n i n g e n på e r 
hvervsområder, hvorfor denne udgift ikke
er me d r e g n e t i overslag af 26. maj 1986,
hvilket beklages.
Det er dog lykkedes, at få nedsat i n v e 
s t e r i n g s b i d r a g e t for e l f o r s y n i n g e n fra
kr. 278.600,- excl. moms (63 A pr. e j e n 
dom) til k r . 119.000,- excl. moms (25 A
p r . ejendom).
S a m m e nholdes u d g i fterne til e l f o r s y n i n g
og v e j b e l y s n i n g - ialt k r . 257.115,- inc!
moms med o v e r s l a g e t af 26. maj 1986 for
v e j b e l y s n i n g alene, så er den samlede me:
udgift kun på k r . 47.115,-, og heri er
også e l f o r s y n i n g til pumpestationerne,
hvilket i o v e r s l a g e t for k l o a k a n l æ g g e t
andrager ca. kr. 35.000,- incl. moms.
Man anbefaler at acceptere tilbudet fra
NESA A/S, samt at u n d e r s k r i v e ac c e p t e n o<returnere denne til NESA A/S senest uge
19 .
Samt idig bedes det meddelt NESA A/S, at
J æ g e rspris kommune fremover afholder
d r i f t s u d g i f t e r n e vedr. v e j b e l y s n i n g s a n 
lægget .
29.4.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg
med anbefaling«,

3.nr.28-29-22
Udstykning af matr.nr.9~ af Neder-Dråby VEJBELYSNING.
Dines Jørgensen og co, fremsender udsnit af NESAplan vedr. elforsyning og vejbelysning vedr. over
nævnte udstykning.
Til brug for meddelelse til NESA vedr. den frem
tidige betaling af driftsudgifterne for vejbelys
ning skal man anmode om skriftlig tilkendegivelse
af, at Jægerspris kommune overtager disse drifts
udgifter.
29.4.1987:
Sagen fremsendes af Teknisk udvalg til ØK-udvalg
med anbefaling.

3,nr.69-2o

Materielgården - Fællesregler for afmærkning og
afspærring af arbejder i gader og veje*
Eln arbejdsgruppe fra Frederiksv., Frssund.»Hun
dested og Jægerspris kommuner samt arbejdstilsy
net for Frb. Amt har på initiativ af SID i Fre
derikssund i vinterens løb udarbejdet et regel
sæt for nævnte arbejder - i lighed med en lang
række andre kommuner i DK,
Oplægget foreligger vedlagt i koncept herunder
tilbud på iværksættelsen af projektet. Af bilag
4 fremgår det, at kostprisen pr. indbyg.andrager
kr. 0,931 pr. stk - sarende til ialt kr. 7*llo»9£
for Jægerspris kommune, (prisen er incl. moms).
Mogens Jensen og J.Melchior Jensen, som har del
taget i arbejdsmøderne anbefaler forslaget.
29.4.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

m

J.nr.

84-4-2

<
1 /<f

Den f æ llekommunale m o d t a g e r s t a t i o n .
Den nug æ l d e n d e over e n s k o m s t om den f æ l l e s 
k o m munale m o d t a g e r s t a t i o n udløber den 31.
august 1987.
Som følge heraf har f æ l l e s udvalget for
m o d t a g e r s t a t i o n e n igangsat en revision af
overenskomsten, herunder bl.a. i efteråret
1986 forespurgt k o m m unerne om eventuelle
ændringsforslag.
På f æ l l e s udvalgets møde den 24. februar
1987 vedtog et flertal i f æ l l e s udvalget
at udsende forslag til " O verenskomst om
drift af fælleskommunal m o d t a g e r s t a t i o n i
Hillerød for olie- og k e m i k a l i e a f f a l d fra
kommuner i Frede r i k s b o r g amt" til g o d k e n d 
else i de enkelte kommuner.
29.4.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.

i .n r . 80-1-1
i
Kommunale

vandværker.

Horns Herreds VVS meddeler ved skrivelse
af 7. april 1987, at man pr. 1. april 198
har fastsat priserne for u d s k i f t n i n g af
defekte jordstophaner således:
Skiftning i n c l . g ravearbejde
fl
ekscl . g ravearbejde

kr.

880 ,

kr.

680 ,

A r b e j d s l ø n pr.

kr.

150,

time

29.4.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg med
anbefaling.

Genbrug - Flasker.

i
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Indsamlingen af flasker ved anvendelse af 3 stk
containere opstillet ved Brugsen og Dankøb i sin
ningen af februar d.a, er resulteret i succes.
Ordningen kræver imidlertid en re-vurdering set
i lyset af, at andre områder bør inddrages i ord
ningen ligesom kontrakten meå Spejderne bør ta
ges op til behandling.
Nordsjællands Flaskecentral, Gilleleje tilbyder :
skrivelse af 27.3*1987 at medvirke ved indsamling
af tomme flasker - jvfr, vedlagte - to alternati
ver til løsningen af spørgsmålet:
1. At Kommunen indkøber og opstiller containere
for en pris af kr. 7.500,- pr. container ex.
moms og aftager alle brugelige flasker for
kr. 0,50 pr. stk. - eller
2. At selskabet køber og leverer, opstiller ef
ter vor anvisning et antal containere , afheni’-'"’, og rengør pladserne vederlagsfrit.
Udfra en vurdering i forvaltningen anses alterna
tiv 2 at være den mest hensigtsmæssige ordning,
og man anmoder om udvalgets tilladelse til at iværksætte ordningen snarest.
29.4.1987:
Teknisk udvalg går ind for forslag 2 ved sagens
videresendelse til øK-udvalg,
jerlev-området varetages dog fortsat af spejderne

@

r.F.

Kloak Syd,

i.nr. 63-3-1
Etape H 1 7 .

/

Fa. Dines J ø r g ensen & Co. fremsender kopi
af skrivelse af 30. marts 1987 fra gdr.
samt tidligere
s k r i v e 1s e / e r s t a t n i n g s t i l b u d af 21. juli
1986 .

m t.p.

jour.nr. 11-1-7
*
Belysnings- og ventialtionsforhold i
kælderlokaler (kontor og kopirum)
På opfordring fra kommunen har be
driftssundhedst jenesten foretaget
en analyst af arbejdsforholdene i
kælderen på rådhuset.
Jfr. konklusion pr. primo april
stilles følgende forslag til for
bedring :
Belysning foreslås afskærmet med
lavluminansgitre idet disse giver
mindst risiko for blænding.
BST foreslår også bordlamper, men
dette problem er løst.
Ventilation foreslås bedret i kopirum.
Bl.a. ved montering af kanalventi
lator samt tætning ved kopimaskine.
Pedel har allerede ordnet nogle af de
foreslåede ting.
Efter gennemgang af rapport med pedel
anbefales at følgende forhold ændret:
1. B e l y s n i n g s a m a t u r e r i loft.
2. M a r k u l e r i n g s m a s k i n e flyttes til
" g i .k o p i r u m " .

Si
Te k n i s k

69-20

forvaltning.

B y g n i n g s i n s k o n s t r u k t ø r J.
f remsender s krivelsen af
fremsender and r a g e n d e om
læg fra 1. april 1987 at

M e l chior Jensen
20. april 1987 ,
§ 1, stk. 2 til regne.

23.4.87:
K o m m u n e i n g e n i ø r e n anbefaler.

29.4.1987:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg
med anbefaling f.s.v. angår et §l-stk.2 tillæg
og med begrundelse i de i ansøgningen fremførte
argumenter.

j.nr. 13o73o
Besættelse aS skatterevisorstilling.
Skatteinspektøren indstiller, at overassistent
Aase Bakbøl, skatteforvaltningen ansættes i
stillingen som fuldmægtig uden revisortillæg,
Ligningskommissionens formand har tiltrådt ind
stillingen.
Det bemærkes, at stillingen har været opslået
to gange. Der har ikke været ansøgere som op
fyldte betingelserne for at få revisortillæg.

jour.nr. 52-1
Vedr.: UV-min. frikøb af fagkonsulent.
I skrivelse af 2.april 1987 søger Un
dervisningsministeriet om at fagkonsu
lent Frank Jørgensen frigøres for yder
ligere 2 undervisningsdage for perio
den 01.08.87 - 31.07.88 for at kunne
bidrage til planlægnings- og sekreta
riatsopgaver
i.f.m.
afholdelse af
"Miljø 89".
Frigøres Frank Jørgensen for disse 2
undervisningsdage, vil det betyde, at
han vil være til rådighed for direkto
ratet fuld tid.
Direktoratet oplyser, at man er ind
stillet på at refundere de med frihed
en forbundne lønudgifter.
Skoleforvaltningen, den 07.04.87.
Fremsendes med anbefaling.
Skolekommissionen, den 15.04.87.
Indstilles til godkendelse.
Kulturelt Udvalg, den 04.05.87
Anbefales godkendt.

M

Vk . r .

U '
jour.nr.

52-1

Fastansættelse af lærer på prøve.
Solbakkeskolen
blev ansat som lærer på prøve
1.august 1985.
Prøvetiden er 2 år.
SOLBAKKESKOLEN, den 31.03.87.
Fastsansættelse anbefales.
SKOLEDIREKTØREN, den 09.04.87.
Fremsendes med anbefaling.
Skolekommissionen, den 15.04.87.
Indstilles godkendt.
Kulturelt Udvalg,den 04.05.87.
Anbefales godkendt.

jour.nr. 52-1
Opsigelse af tjenestemandsstilling.
der i dette sko
leår har orlov, opsiger i skrivelse af
25.03.87 sin stilling som tjenestemand
ved Jægerspris kommunes skolevæsen pr.
31.07.87.
Inge Marie Pallesen udtrykker iøvrigt
glæde og tilfredshed over det samar
bejde, hun har haft med Jægerspris
Kommune.
Skoleforvaltningen,den 06.04.87.
Fremsendes med anbefaling.
Skolekommissionen, den 15.04.87.
Ansøgningen indstilles godkendt.
Kulturelt Udvalg,den 04.05.87.
Anbefales godkendt.

--

jour.nr.52-1

Ansøgning om afsked fra tjenestemands
stilling .
Overlærer
_
_
søger i skri
velse af 22. marts 1987 om sin afsked
som overlærer fra Jægerspris kommunes
skolevæsen med udgangen af indeværende
skoleår.
Han benytter samtidig lejligheden til
at takke for årene ved skolerne i
Jægerspris, og oplyser at han på "af
stand" oplever skolevæsenet i Jægers
pris som velordnet og velfungerende.
Ikke mindst er den nære kontakt til
myndighederne sat i relief, når der
sammenlignes med Svendborg.
Skoledirektøren, den 25.03.87.
Det anbefales at
indstille
til afsked som ansøgt med ud
gangen af skoleåret 1986/87.
Skolekommissionen, den 15.04.87.
Ansøgningen indstilles godkendt.
Kulturelt Udvalg, den 04.05.87.
Anbefales.

j .n r .69-20
Teknisk forvaltning.
Til den ledige stilling som souschef
ko m a nsøgning er fra følgende:
L a n d i n s p e k t ø r Liselotte Raasø
C i v i 1 ingeniør
Ingeniør C
Cand.scient t
Til brug for Økonomi Udvalgets endelig
b e s l u t n i n g har k o m m u n e i n g e n i ø r e n i n d s t i l 
let Liselotte Raasø.

1.401987:
Teknisk udvalg/til efterretning
Ø k o n o m iudvalget den 13.4.87:
Godkendes, idet
ansøgeren forlanger §1,2 tillæg. Pgl. anmoder o m at
landinspektørforeningen drages m e d i forhandlingerne.

22.04.87: Liselotte Raasø tilskrevet om ansættel
se med virkning fra 1.7.1987.
Ansøgning om § 1, stk. 2 tillæg afsendt til KL.
30.04.87: Modtaget betinget accept fra Liselotte
Raasø.
Den Danske Landinspektørforening underrettet om
ansættelsen.
05,05.87: Kommunernes Landsforening, Hans Anderset
medd. pr. tlf., at § 1, stk. 2, tillæg på kr.
24.050.- er i orden. Bekræftelse vil blive frem
sendt i løbet af 8 dage.

J Æ G E R S P R I S REKLAME A p s , v/ Finn WalbornPRamvig, ansøger i skr. fra den 13. april
1987 om bistand til v e j v i s e r e n 1988.
1) U d l e vering af m a g n e t b å n d vedr.
son r e g i s t r e r i n g .
2)

Nyt forors

3) R e t t elser
snit .

per

fra borgmesteren.
til bogens

forskellige a f 

