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Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

på kommunaldirektørens kontor.

1. Bent Olsen, Krusegård, Vejleby
Mark ansøger om tilladelse til
tilslutning af afløb fra Krusegården til udløbsledning fra vestre
j

renseanlæg.

Teknisk udvalg indstiller, at der j
meddeles tilladelse til tilslut- \!

& nt bc~t eCsf'

ning af Krusegårds spildevandsafløb til udløbsledning fra vestre
renseanlæg mod betaling af et nor
malt bidrag til hovedkloakeringen.

2. Følgende tilbud på forpagtning af
matr. nr. 4 bo, Skibby by og sogn
er afgivet:
Erik Andersen, Strøhøjgård tilby
der
18 tdr. byg pr. ha. efter kapitel
takst
i
s'
—

-

4

Ejner Hansen, Torp Mark tilbyder
20 tdr. byg pr. ha. efter kapitel
takst

Knud Kristensen, Myregård tilbyder:
24 tdr. byg pr. ha. efter kapitel
takst .
Eiendomsudvalaet indstiller, at
tilbud fra Knud Kristensen antages.

-f.
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1. Forhandling med J. K. Dinesen om
betaling for videre arbejde med
hovedkloak og renseanlæg.

2. Der er den 1. september 1976 fore
taget brandsyn i henhold til brand
lovens § 3 stk. 3 og justitsmini
steriets bekendtgørelse nr. 238 af
29/5 1970 i Skibby Idrætshal, idet
der fremkom følgende bemærkninger:
1. Den dobbelte indgangsdør til
forhallen er indadgående. Døren
skal vendes, idet døre i flugt
vej e skal være udadgående, jvf.
pkt. 3.3.3 i driftsmæssige for
skrifter for hoteller m.v.,
forsamlingslokaler, skoler og
butikker.
2. Den midterste dør i spillergan
gen skal ligeledes vendes, da
den åbner mod flugtretningen.

fortsættes
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3. De 2 dobbelte døre fra spiller-_
gangen til det fri skal kunne
åbnes indefra uden brug af
nøgle eller særligt værktøj,

~

jvf. pkt. 1.6.3 i driftsmæssi- ge forskrifter.
4. Under forudsætning af at pkt.
1-3 bringes i orden må hallen
højst benyttes af max. 760

—

personer ad gangen, idet den
_
samlede bredde af flugtvejene,
målt på det smalleste sted,
skal svare til 1 cm. pr. per-

-

son, jvf. pkt. 3.3.3 i drifts- _
mæssige forskrifter. De 760
personer fremkommer på føl
gende måde:

—

Bredde af port er 475 cm,
indgangsdør 190 cm,

_

dør til spillergang 95 cm,
ialt 760 cm.
5. I forhallen, ved porten samt

~
_

ved indgangen til spillergan
gen fra hallen skal der an
bringes håndsprøjtebatterier,
som skal afmærkes i h.t. DS.

_

734-737: Brandmateriel jvf. pkt.
1.5.1 - 1.5.4 i driftsmæssige
forskrifter.
Den i fyrrummet anbragte 6 kg.
pulverslukker skal efterses og
kontrolleres mindst i gang år
ligt af et autoriseret firma,
jvf. pkt. 1.5.6 i driftsmæssi
ge forskrifter.
forsættes
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7. Der skal i henhold til pkt.
3.3.4 - 3.3.8 i driftsmæssige
forskrifter udarbejdes opstil
lingsplaner for borde, stole
og andet inventar.
Planerne skal fremsendes til
brandmyndigheden til godken
delse inden den 1/12 1976.
Pkt. 1-3 skal være bragt i or
den senest den 1/3 1977.

y ts to f

Pkt. 5 og 6 skal omgående brin
\

ges i orden.

Kulturelt udvalg ansøger om eh
tillægsbevilling på kr. lo.400
i 1976.
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