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SKIBBY BYRÅD

i byrådssalen.

B Y R Å D S M Ø D E

1. Byrådsmedlem Knud Ph. Nielsen meddeler
i skrivelse af 22. januar 1980, at by
rådsmedlemmerne -Irvin Helium.,. Bjørn
Nielsen og Knud Ph. Nielsen med øje
blikkelig virkning er udtrådt af grup
pesamarbejdet med Venstre og har dan
net selvstændig gruppe.

2. Ej endomsudva1g
Udskrift af udvalgets møde den 22. ja
nuar 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

a . pkt. 6
I forbindelse med udstedelse af bygge
tilladelse til et sommerhus på matr.
nr. 3 cp, Vellerup,Ejordvænget 25,
tilhørende Lilly Eriksen blev det kon
stateret, at der ulovligt var opført
2
et redskabsskur på 18,5 m med en til2
bygning på 3,4 m . Bygningen er ind
rettet som et lille sommerhus.
fortsættes

...

Formandens
initialer;

. Ej endomsudvalg fortsat
a. pkt. 6 fortsat
Da bygningens opførelse er sket i strid
med pkt. 5 g og 5 1 i den på ejendommen
tinglyste deklaration, blev ejeren, ef
ter sædvanlig praksis, anmodet om at
fjerne bygningen inden byggetilladelse
kan udstedes.
På ejerens vegne har advokat Erhardt
Gram anmodet om dispensation for fjer
nelse af skuret indtil 1. maj 1980.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrå
det, at der ikke meddeles dispensation.
Hans Frederiksen indtager særstand
punkt.

b, pkt. 7
Svensk Anneberg-Hus A/S har for ejeren
af matr. nr. 35 cæ, Østby, Hyllingeriis
31, Sten Christensen søgt om dispensa
tion til opførelse af et sommerhus på
2
2
41 m med 10 m overdækket terrasse.
I henhold til bestemmelserne i § 5,
stk. c i den på ejendommen tinglyste
deklaration samt i § 6, stk. 1 i par
tiel byplanvedtægt n r . 7 skal sommer
o
2
huse have en mindste størrelse på 50 m
excl. udhus og garage.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet
at der meddeles dispensation som ansøgt
Knud Ph. Nielsen indtager særstandpunkt

. Ejendomsudvalg fortsat
c, pkt._8
Ejeren af matr. nr. 8 m, Venslev, be
liggende Venslev Strand 4, Ejvind Lar
sen ansøger om tilladelse til at opføre
en dobbel carport i forbindelse med det
eksisterende sommerhus.
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal Hovedstadsrådet, jvf. bestemmelser
ne i by- og landzoneloven, meddele til
ladelse til det ansøgte.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen fremsendes til Hoved
stadsrådet med anbefaling.

d, pkt. 9
Ejeren af matr. nr. 1 hz, Skibby, be
liggende Industrivej 11, Birthe Inga
Nielsen ansøger om tilladelse til at
■
o
2
opføre et parcelhus på 197 m med høj
2
kælder på 147 m . Kælderen skal benyt
tes til kontor, tegnestue, lager m.v.
for entreprenør N. Lerdrup Nielsen. Der
skal endvidere indrettes lidt oplags
plads udendørs til entreprenørmateriel.
I henhold til bestemmelserne i § 7,
stk. 1 i partiel byplanvedtægt nr. 4
skal virksomhedens art godkendes.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrå
det, at der ikke meddeles tilladelse
til det ansøgte.
Hans Frederiksen indtager særstandpunkt.
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e . p k t . 10
Ejerne af matr. nr. 3 q, Østby, belig
gende Hammervej 20, Gorm Rathsach og
Lisa Jørgensen, Frederikssund ansøger
om tilladelse til at opføre et parcel2
o
hus på 156 m . Grundarealet er på 1306
2
m .
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal Hovedstadsrådet, jvf. bestemmelser
ne i by- og landzoneloven, meddele til
ladelse til det ansøgte.
Byudviklingsudvalget for Horns Herred
har den 18. marts 1969 godkendt ud
stykningen bebygget med helårshuse til
lokalt formål.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.

f . p k t . 11
John Herskind og Lars M. Secher ansøger
om tilladelse til at oprette et mindre
trykkeri på ejendommen matr. nr.

14 a,

Ferslev, beliggende Tingdyssegård, Kir
kegade 1 .
Trykkeriet skal indrettes på loftet i
en af de bestående udlænger. Der skal
installeres 1 stk. trykmaskine til tryk
ning af brevpapir, visitkort, kuverter
m. v .
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal Hovedstadsrådet meddele tilladelse
til det ansøgte jvf. bestemmelserne i
by- og landzoneloven.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.

initialer:

3. Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 24. ja
nuar samt ekstraordinære møde den 31.
januar 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

4. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 25. ja
nuar 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

5. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 4. fe
bruar 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

a . pkt. 3
Ifølge notat af 22/1

1980 fra Børge

Hansen angående kloakeringen af Stati
onsve jkvarteret fremgår det, at kon
traktsummen med Bendt Nielsen skønnes
at blive overskredet med ca. 180.000 kr.
hidrørende fra retableringsarbejder på
ve j e .
Endvidere skal der tillægges ca. 30.000
kr. til TV-inspektion af ledninger.
Endelig er kontraktsummen med Bendt
Nielsen ca. 80.000 kr. større end be
regnet .
Det medfører samlet en merudgift på
ca. 290.000 k r .
Alle priser er excl. m o m s .

5. Økonomiudvalget fortsat
a. pkt. 3 fortsat
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
at der gives en tillægsbevilling på
290.000 kr. + moms til konto 0-52-3.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

b. pkt. 4
Bogholderiet fremsender regnskabsrap
port pr. 28/12 1979 for regnskabsåret
1979 vedr.
konto 0

Byudvikling, bolig- og miljø
foranstaltninger

konto 1

Forsyningsvirksomheder, havne
m. v.

konto 2

Vejvæsen

Teknisk udvalg ansøger om følgende til
lægsbevillinger :
konto 0.51.3

hovedkloak og
renseanlæg,
Skibby anlæg

+

600.000

konto 0.51.3

lodsejerbidr.

-

1 .000. 000

konto 0.52.3

detailkloak

+

1 .0 0 0 . 0 0 0

konto 0.52.3

lodsejerbidr.

-

600.000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
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* Økonomiudvalget fortsat
c. pkt. 5
Sønderby Bylaug v/Jens Jørgen Hansen,
Sønderby ansøger om at få overdraget
kommunens ejendom matr. nr. 8 i, Sønder
by, beliggende Sønderby Bro 5 på nærmere

/U, é'i

aftalte vilkår for at kunne anvende e
jendommen til forsamlingshus.
Ansøgningen tilkendegiver Sønderby By-

pCeutsM -ts

laugs interesse i at overtage ejendommen

g

th i »is-f i
\I

ved lejlighed.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,

Zjp-ff

at man indtil videre henholder sig til
byrådsbeslutningen om opdeling af ejen

/

dommen i ej erlejligheder.

¥ /

Mogens Bo Hansen og Ib Danielsen indta
ger særs tandpunk t .

■<? .

Økonomiudvalget fremsender ejendomsud
valgets indstilling til Byrådets godken
delse med anbefaling.

d . pkt. 7
Bogholderiet fremsender regnskabsrapport
pr. 28/12 1979 for regnskabsåret 1979
vedrørende
konto 6

Undervisning og kultur.

Administrationen ansøger om følgende til
lægsbevillinger for regnskabsåret 1979:
623-09-355-03

fælleslærerråd

+ 2.000

623-10-405-50

lærerråd, Marbækskolen

+ 2.000
+ 4.000

Ovennævnte tillægsbevilling kan finansie
res ved budgetomplaceringer fra omnævnte
konti:

fortsættes

...

5

Økonomiudvalget fortsat
d. pkt. 7 fortsat
623-06-205-02

fritidsnævn

- 2.000

623-07-255-09

ungdomsskolen

- 2,000
- 4.000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

e. pkt.

18

Socialudvalget ansøger om følgende til
lægsbevilling vedrørende brændselshjælp
til pensionister
konto 561.00.025.03
■personligt tillæg

kr. 68.000

konto 561.00.710.09
refusion

k r .-51.000

Kommunal andel

k r . 17.000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

f. pkt. 19
Socialudvalget har drøftet vuggestue
byggeri og ansøger om et beløb på
kr. 20.000 til udarbejdelse af projekt.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
Teknisk forvaltning udarbejder projekt.

5. Økonomiudvalget fortsat
g. pkt. 20
Socialudvalget søger om budgetomplace
ring af rest anlægssum vedrørende be
skyttede boliger fra regnskabsåret 1978
til regnskabsåret 1979 kr. 324.856 tidligere omplaceret til anlæg af dag
center k r . 100.000, rest k r . 224.856.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

h , p k t , 21
Skuldelev Børnehave ansøger om opnorme
ring af personale med 40 timer pr. uge.
Socialudvalget anbefaler ansættelse af
40 timers praktisk medhjælp pr. uge gæl
dende fra 1. marts 1980.
Der søges tillægsbevilling på konto
513-03-030-07 med kr. 30.000.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

6. Som vedtaget på Byrådets møde den 10.
december 1979 har socialudvalgsforman
den udarbejdet en redegørelse for så
vidt angår tillægsbevillingerne til ple
jehjemmet De gamles Hjem.
(redegørelse vedlægges)

Dag og år:

Blad nr.

_______

1 .787
Formandens

Onsdag den 13. februar initialer:
1980
kl. 19.00

7. Mogens Bo Hansen, TSG anmoder i skri
velse af 5. januar 1980 om optagelse
af følgende punkt:
"Skibby Byråd foreslås at bevilge
5.000 k r . til Grevinde Danner Stiftel
sen.
Bevillingen finansieres af kassebehold
ningen. "

8. Socialudvalget har drøftet belægningen
i dagplejeformidlingen udfra oriente

/> /

ring af 24/1 1980 fra dagplejelederen
samt ressourcetælling af 16/1 1980.
Socialudvalget indstiller til Byrådets
afgørelse, hvorvidt børneantallet skal
opnormeres fra nuværende 85 børn

(al

dersgruppe 0-6 år) eller om der skal
etableres venteliste.

9. Byrådet vedtog på mødet i januar måned
i forbindelse med vedtagelse af ændring
af bestående forretningsgang vedr. på
tegning af bilag/fakt., at forslagets
pkt. 3 - "Udvalgets formand - til bred
orientering" skulle overlades til det
enkelte udvalg, som selv skulle udar
bejde kompetenceplan.
Følgende fremsendes herefter til Byrå
dets efterretning:
Ejendomsudvalget vedtog det oprindelige
forslag efter afstemning med 3 stemmer
for og 2 imod.

fortsættes ...

Tf •

1/

v

/

*

fortsat
Teknisk udvalg godkender forslagets op
rindelige forslag.
Knud P h . Nielsen indtager særstandpunkt.
Socialudvalget vedtog, at formanden ori
enteres ved fremsendelse af bogførte bi
lagsmapper .
Kulturelt udvalg vedtog, at formanden
lejlighedsvis gennemgår bilag.
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