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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET DEN 13/10 1983

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde tirsdag
den 18/10-1983 kl. 08,00 på kommunaldirektørens
kontor med følgende dagsorden:

FRAVÆRENDE:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a) Diverse love, bekendtgørelser og cirkulærer.
b) Anlægsrapport pr. 30.9.83.
c) Bruttoregnskabsrapport pr. 30.9.83.
d) Byrådet vedtog i mødet den 24.8.83 at spare
10% på rengøringsbudgettet for 1984.
Der er nu udarbejdet nyt budget for rengøringen
med angivelse af årlige rengøringstimer,
forskudte timer, moms varekøb (7% af lønsummen)
og vinduespolering (3% af lønsummen) som giver
en besparelse på 10% i 1984.
e) Den Danske Bank har i skrivelse af 13.
9.83 meddelt at have indgået aftale med Den
Europæiske Investeringsbank om formidling af
lån til danske låntagere herunder kommuner.

f) Finansministeriet fremsender bekendt
gørelse om ændring af bekendtgørelse af
forskrifter for Det fælleskommunale
Ejendomsdatasystem på Kommunedata 1/5.
g) Finansministeriets skrivelse af 27.9.
83 vedr. finansministerens ret til at give
tilladelse til, at statslige myndigheder kan
trække oplysninger i fælleskommunale registre.
h) Frederiksborg Amtsråd har den 29.9.83 vedtaget
amtskommunens budget for 1984, herunder er
udskrivningsprocenten for indkomstskat fastsat
til 8,8.
i) Slangerup Miljøgruppe fremsender kopi
af brev til Djurs Sommerland af 29.9.83.
j) Frederiksborg Amtsråd har fremsendt beretning
vedr. Amtskommunens regnskab 1982.
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2.

VEDRØRENDE LÅNEOPTAGELSE I 1983.
/. Bilag vedlægges.

3.
AESLUTTENDE BYGGEREGNSKAB FOR MORELHAVEN
Danske Funktionærers Boligselskab har fremsendt
byggeregnskab for opførelsen af 45 almennyttige
lejligheder på Morelvang 8-80 (skema III).
Bortset fra, at der i pkt. 5 burde være aført 94
kvdrm. til fritidslokaler har forvaltningen ingen
bemærkninger til regnskabet, der medfører, at
lejen pr. kvdrm. bliver 463,75 kr.
Bygherren oplyser, at rammebeløbet er overholdt.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den 20.9.83 sagen
med henblik på at få dokumentation for at
rammebeløbet er overholdt.
f . Advokat Tengnagels skrivelse af 19.9.83 og

skema I vedlægges.
De i advokatens skrivelse nævnte ^reguleringer er
godkendt af boligstyrelsen ved godkendelsen af
skema I, hvori (felt 99) % er nævnt.

4.
REGISTERTILLADELSE
Boligministeriet anmoder i skrivelse af 12.9.83
kommunen om tilladelse til, at oplysninger fra Det
fælleskommunale Ejnendomsdatasystem meddeles fra
Kommunedata I/S til brug for administration af
huslejeforhøjelser og kontrolordningen med
oliefyringsanlæg.

5.
SØNDERPARKEN II
Andelsboligforeningen har anmodet om godkendelse
af, at nogle ekstrafunderingsudgifter, som
overstiger det forudseelige, medtages over
byggeregnskabet, uanset dette medfører en
overskridelse af rammebeløbet.
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Iflg. cirkulære nr. 98 af 4.6.75 om støtte til
almennyttigt boligbyggeri pgf. 38 kan
uforudseelige udgifter medtages som en udvidelse
af rammebeløbet på 2%.
Efter samme cirkulæres pgf. 60 kan kommunen ikke
på egen hånd godkende sådanne overskridelser, og
ansøgningen må forstås som en opfordring til
byrådet om at anbefale overfor boligstyrelsen, at
rammebeløbet overskrides med 2% i dette tilfælde.
Andelsboligforeningen oplyser at denne udvidelse
ikke vil medføre en udvidelse af den budgetterede
anskaffelsessum, idet byggelånsrenterne bliver
mindre end beregnet.
03.02.02ø60

6.
UDLEVERING AE OPLYSNINGER
Lokalvejviserne, EK-Reklame Aps, der udgiver
Slangerup Vejviser, har i srkivelse af 29.9.83
ansøgt om tilladelse til, i lighed med tidligere
år, at indhente navne- og adresseoplysninger på
personer i Slangerup kommunes folkeregister over
18 år, for så vidt adresserne ikke er beskyttet,
fra Kommunedata.
I medfør af Indenrigsministeriets bekendtgørelse
nr. 439 af 9.10.80 kan byrådet tillade det
ansøgte.
23.05G01

7.
ANSØGNING OM BUDGETOMPLACERING
Iflg. Budgetbemærkningerne gælder som
bevillingsmæssig erindring, at konto for
lejrskoler ikke kan omplaceres til andre konti
indenfor soleinspektørens ramme.
Slangerup skole ansøger byrådet om at få overført
kr. 2,894 fra kontoen for lejrskoler til kontoen
for undervisningsmidler. Dette beløb er til rest
efter at lejrskoleberettigede klasser har afholdt
lejrskoler.
Beløbet suppleret med midler fra
ekskursionskontoen vil blive anvendt til at 3
klasser kan afholde hytteture i 3 dage.
Kulturelt udvalg, den 5.10.83: Anbefales.
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Økonomisk forvaltning, den 12.10.83: Ingen
bemærkninger.
00.01003
/O

8.
STRUKTURPLAN FOR SPECIALUNDERVISNINGEN.
Byrådet vedtog i mødet den 23/9 83 - pkt. 6 - ikke
at anbefale det af Frederiksborg Amt fremsendte
udkast til strukturplan for specialundervisningen
i Frederiksborg Amtskommune. Derudover vedtoges
det at rette henvendelse til kommuneforeningen med
henblik på at få forhandlet amtsrådets forvaltning
af specialundervisning, idet man ikke kunne
godkende byrdefordelingsforskydningen.

./• Amtsrådet har med skrivelse af 11/8 83
fremsendt to ny alternative løsningsmodeller.
Skolekommissionen den 26/9 1983:
Forslag 2 anbefales. Kommissionen efterlyser
stadig bemærkninger i udbygningsplanen for den
samlede virksomhed en programdel for den
vidtgående specialundervisning som ved amtets
foranstaltninger foregår i primærkommunerne.
Kulturelt udvalg, den 5. oktober 1983:
Skolekommissionens indstilling anbefales.
17.03.08P21

ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ALÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
32 Fritidsfaciliteter
31 Stadion og idrætsanlæg
3 Anlæg
010 Uvelse klubhus - istandsættelse
Ansøg, om frigivelse af
Tidl. frigivet

kr. 133.000
0

Anlægsbev. udgør herefter

kr. 133.000

Projektet opført i investeringsoversigten således:
1983
1984
133.000
138.000
Starttidspunkt
ultimo august 1983

Sluttidspunkt
1984

Begrundelse for ansøgningen:
,/. Gennemførelse af en del af det i vedlagte
notat anførte reparationsarbejde. Uvelse
Idrætsforening har oplyst, at foreningen selv er i
stand til at udføre en del af arbejdet.
Kulturelt udvalg, den 3.8.83:
Tilbagesendes teknisk forvaltning med anmodning om
udarbejdelse af økonomisk forslag til renovering
af Uvelse klubhus, som kan holdes inden for kr.
133.000.
Kulturelt udvalg, den 5.10.83:
Anbefales frigivet kr. 133.000. Endvidere søges om
overførsel af kr.10.000 fra allerede frigivet
anlægsbevilling til reparation af Slangerup soles
gymnastiksal. (Rådighedsbeløb kr. 100.000 /
frigivet kr. 80.000).
Økonomisk forvaltning, den 11.10.83: Ingen
bemærkninger.
00.01005

lo.
SPEEDWAYBANEN
Frederiksborg amts motorklub anmoder om en
forlængelse af lejemålet på knallert- og
speediwaybanen for en periode af 10-20 år.
/. Kommuneingeniørskrivelse af 6/9 83 vedlæg
ges .
Kulturelt udvalg, den 5.Oktober 1983:
Kommuneingeniørens forslag i skrivelse af 6.
september 1983 anbefales.
13.07.01G01

11

.

REGNSKAB
Regnskab for anlægsbevilling for opstilling af
rengøringsvask og skabe på Slangerup skole.
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Bevilling 22/9 82
Afholdte udgifter:

kr. 30.000,00

VVS

kr.15.756,30

Snedkeri
Låse-Service
Merforbrug

-

13.761,60
808,00
kr.

325.90

kr.30.325,90 kr. 30.325,90
Arbejdets omfang:
Etablering af rengøringsvask og opstilling af
rengøringsskabe på begge etager i Slangerup si
nordfløj.
Kulturelt udvalg, den 5. oktober 1983
Anbefales.
Økonomisk forvaltning, den 12.10.83:
Ingen bemærkninger.
00.01008

'2. y A J ts iA

12.
REGNSKAB
Regnskab for anlægsbevilling for etablering af 4
toiletter i nordlig fløj på Slangerup skole.
Bevilling 22/6 1982

kr. 90.400,00

Afholdte udgifter:
Snedkeri
EL
EL
Malermester
Gulvbelægning
Entreprenør
El
VVS
Syn i h.t. bygn.
vedtægt
Merudgift

kr. 16.592,00
5.124,00
1.739,48
9.638,00
17.914,48
6 .1 0 0 , 0 0
274,01
35.660,60
40,00
kr.

2.682,57

kr. 93.082,57kr. 93.082,57

Merforbrug i henhold til bevilling skyldes
uforudsete udgifter ved el-enstallationen.
Kulturelt udvalg, den 5. oktober 1983:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning, den 12.lo.83:
Ingen bemærkninger.
o o .0 IØ0 8
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.

REGNSKAB
Regnskab for anlægsbevilling for reparation og
omlægning af rundkørsel sat dræn flere steder på
Lindegårdskolen.
Bevilling 27/4 83

kr. 16.000,00

Afholdte udgifter:
Haveservice
Grusgrav
Vognmand
Vognmand
Merforbrug

kr.15.921,00
147,68
359.90
359.90
kr.

788,48

kr.16.788,48 kr. 16.788,48

Merforbruget i forhold til bevilling skyldes, at
det har været nødvendigt at leje kran for at
afhente og læsse kampesten.

Kulturelt udvalg, den 5. oktober 1983:
Anbefales.
Økonomisk forvaltning, den 12.10.83:
Ingen bemærkninger.
00.01008

14.
KØRSELSGODTGØRELSE

Inspektøren for Slangerup Svømniebad søger om, at
blive berettiget til kørselsgodtgørelse med ca.
1000 km årligt.
Kørslen omfatter:
Dels kørsel mellem badet - rådhuset - kulturel
forvaltning, 2-3 gange ugentligt
dels kørsel til badets leverandører, som VVS
forhandler, Winther og Heide, Frederikssund
Trælast, Frederikssuund og DLAM Jørlunde.
Kørselsgodtgørelsen kan afholdes over badets konto
032 03 350-00.
Kulturel forvaltning oplyser, at evt.
kørselsgodtgørelse til inspektøren kan sidestilles
med kørselsgodtgørelse til kommunens pedeller.
Kulturelt udvalg, den 5. oktober 1983:
Anbefales.
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15.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING
03
25
31
1

Undervisning og kultur
Fritidsundervisning m.v.
Supplerende kulturelle arrangamenter
Drift - kr. 2.849,33

År

Bevilling
iflg. budget

83 Drift
9.800,00
Refusion -4.900,00

tidl.givne
tillægsbev.
- 200,00
100,00

Forventet
årsforbrug
16.182,66
-8.533,00

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene:
Ingen
Begrundelse for ansøgningen:
AOF i Slangerup søgr om tilskud til afholdelse af
musikarrangement med Poul Dissing og Benny
Andersen onsdag den 9/11 83 eller mandag den 14/11
83 i Slangerup Bio.
Arrangementet afholdes som et supplerende
kulturelt arrangement med et budget på ialt kr.
11.200,00, således at deltagerne, kommunen og
staten hver afholder kr. 3.733,33.
Kulturel forvaltning oplyser, at der på konto for
suupplerende kulturelle arrangementer (kommune- og
statsandel) kun resterer kr. 884,00 i 1983.
F inansiering:
Forvaltningen foreslår at beløbet 2.849,33
finansieres over konto 326 00 060-01, øvrige
kulturelle formål.
Kulturelt udvalg, den 5. oktober 1983:
Arrangementet godkendt. Finansiering abefales.
Økonomisk forvaltning, den 11.10.83:
Ingen bemærkninger.

00.01003

16.
FALDSKÆRMSUDSPRING
Fællesudvalget for Faldskærmsklubben Høvelte og

Frederikssund-Frederiksværk Flyvekluub søger om at
få stillet areal til rådighed i Slangerup kommune,
for etablering af bane- og klubfaciliteter for
faldskærmsudspringere og svæveflyvere på
ejendommen matr.nr. 2 a, m.fl. Sundbylille by,
Slangerup sogn.
Bygnings- og planlægningsudvalqet, den 29.
september 1983:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at der
udarheideR lokal ni an for området.
OL. 07.01G01

17.
FORPAGTNING
har søgt om en forlængelse af
forpagtningen af matr.nr. 3 u, Jørlunde. (ca. 2
tdr. land) for 1.000 kr. pr. år.
Bygnings-og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes til økonomiudvalget med instilling, at
forpagtningen forlænges indtil 31.12.1985.
13.07054

18.
FORPAGTNING
har søgt om en forlængelse af
forpagtningen af Lærkensten III - ca. 1,5 td. land
- for 0 kr.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at
forpagtningen forlænges indtil 31.12.84.
13.07054

19.
FORPAGTNING
n har søgt om en forlængelse af
forpagtningen af matr.nr. 5 y, Uvelse (ca. 1 td.
land) for 0 kr.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
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Fremsendes til økonomiudvalget med indstilling, at
forpagtningen forlænges indtil 31.12.85.
13.07ø54

20.
FORPAGTNING
har søgt om forlængelse af
forpagtningen af matr.nr. 75 a, Slangerup (ca.
1.800 kvdrm.) for 500 kr. pr. år.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes til økonomiudvalget med indstilling,
forpagtningen forlænges indtil 31.12.85.
13.07G01

21

.

FORPAGTNING
har søgt om forlængelse af
forpagtningen af matr.nr. 7 g og 7 h, Slangerup
(ca. 1 ha.) for 1.500 kr. pr. år.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at
forpagtningen forlænges for et år indtil 31.12.84,
med forbehold for at en del af arealet kan tænkes
afhændet til spejderne.
13.07G01

22.
FORPAGTNING
Jens Jensen har søgt om forlængelse af
forpagtningen af matr.nr. 3 t, Jørlunde (ca. 4000
kvdrm.) for 0 kr. pr. år.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes til økonomiudvalget med indstilling, at
forpagtningen forlænges til 31.12.85.
13.07054

/^»»»«» ^
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FORPAGTNING
har søgt om en forlængelse af
forpagtningen af matr.nr. 6 ab,Slangerup (tidl.
matr.nr. 36) i 2 år. Arealet er 26.722 kvdrm, og
afgiften pr. år 2.480 kr.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at
forpagtningen forlænges indtil 31.12.83.
13.07054

24.
OVERENSKOMST MED HT OM OPFØRELSE OG DRIFT VENTESALSBYGNING

/. Der vedlægges udkast til overenskomst med
HT og HTs bemærkninger hertil af 26.8.83.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at
overenskomsten tiltrædes med de af HT foreslåede
ændringer.
13.07.01P27

25.
TILBUDSPLIGT
Lønmodtagernes Dyrtidsfond har i skrivelse af
22.9.83 forespurgt om, kommunen vil gøre sin
forkøbsret i henhold til lov om tilbudspligt
gældende for Boligfonden Bikubens salg af arealet
ved Bakkebo.
Arealet er på 84.246 kvrdm og sælges for 4.450.000
kr. kontant, svarende til 57.800 kr. pr.
boligareal.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 30.9.83:
Fremsendes økonomiudvalget med indstilling, at
kommunen ikke gør brug af sin forkøbsret.
13.06.01G01
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26.

2C_.

KOMMUNENS EJENDOMME
Eoreningen 5. kompagnis Hjemmeværnsgård søger om
tilskud til istandsættelse af den store sal i
hjemmeværnsgården.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
fremsendes til økonomiudvalgets stillingtagen.
82.07G01

27.
LOKAPLAN 19
Byrådet vedtog i mødet den 23.3.83 - pkt. 13 - at
offentliggøre et forslag til lokalplan for
Industriområde øst.
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Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.9.83:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at
vedlagte reviderede plan af september
1983 endelig vedtages i medfør af
kommuneplanlovens pgf. 27.
I forhold til den fremlagte lokaplan er der sket
en reduktion af det udlagte erhvervsareal, og der
medtages ikke udlæg af jord i en senere etape. Der
er endvidere fastlagt byggefelter, og lokaplanen
indeholder bestemmelse om, at kommunen etablerer
den afgrænsede beplantning mod nord, på vilkår, at
de berørte grundejere stiller arealet
vederlagsfrit til rådighed. Endvidere har man
frafaldet kravet om udlæg af vej fra Industrivej
til Lystrupvej, på den strækning udlægges kun sti.

É3-"**

é>:
t

----------------------------------------------- ^

/*

Der vedlægges udkast til besvarelse af de
fremkomne indsigelser.

Der vedlægges et eksemplar af lokalplan til
hvert byrådsmedlem.
01.02.05P16

28.
LOKALPLAN 20

yt

•

%

s. y

CTH 0

Byrådet vedtog i mødet den 22.6.83 - pkt. 13 - at
offentliggøre et forslag til lokalplan for 7
dobbelthuse på matr.nr. 3 a, Uvelse
(Kongstedgård).

------------
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Forslaget har været fremlagt indtil 26.9.83.
l/. Udkast til besvarelse af en fremkommen indsigelse
vedlægges.

Bygnings- og planlægninsudvalget, den 29.9.83:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at
lokalplanen endelig vedtages i medfør af
kommuneplanlovens pgf. 27.
I henhold til den fremlagte lokaplan er der
medtaget bestemmelser om oversigt ved overkørsel
til Uvelse byvej og om fastsættelse af
bebyggelsesk/oten.

./. Udkast til besvarelse af den ene fremkomne
indsigelse vedlægges.
./• Der vedlægges et eksemplar til hvert af
byrådsmedlemmerne af lokalplanen.

29.
LOKALPLAN
/. Der vedlægges forslag til lokalplan for 76
nyttehaver ved Hauge Møllegård.
Bygnings- og planlægningsudvalget, den 29.
september 1983:
Fremsendes til byrådet med indstilling, at
lokaplanen godkendes til offentliggørelse i
henhold til kommuneplanlovens pgf. 21.
01.07.03G01

30.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING
00
42
52
3

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Spildevandsalæg
Detailkloaker med betalingsvedtægt
Anlæg

00.42.52.3.050
v/Lystrupvej 12 z Slangerup
Ansøgning om anlægsbevilling
tidl. meddelt anlægsbv.

kr. 91.000
0

Bevillingen udgør hereft.ialt

kr. 91.000
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Projektet er opført i investeringsoversigten,
revideret 14.9.83, således:
Tidl. år

1982

1983
100

1984

Starttidspunkt: oktober 1983. Sluttidspunkt
december 1983
Bevillingen skal dække etablering af olieudskiller
og sandfang, regnvandssystemet fra Morelvang m.v.,
inden udløb i Hans Atkes Mose.
Udvalget for teknik og miljø, den 3.10.83:
Det indstilles at bevillingen frigives.
Økonomisk forvaltning, den 11.10.83:
Ingen bemærkninger.
00.01ø03

31.
NORMERING
Uvelse børnehave har ansøgt om godkendelse af, at
5 pædagogmedhjælpertimer ændres til pædagogtimer i
forbindelse med nybesættelse af PMF-stilling.
Socialudvalget, den 10.10.83:
Merudgiften til ovennævnte vil andrage på årsbasis
ca. kr. 2.600, hvilket beløb forventes at kunne
finansieres indenfor det bestående sociale budget
for henholdsvis årene 1983 og 1984.
81.01:16.04G01

32.
HENSTAND
Økonomiuudvalget bevilgede i mødet den 18.1.83
henstand med en daginstitutionsrestance på 3.655
kr. i 1/2 år.
Opkrævningsafdelingen har modregnet i overskydende
skat, så gælden nu er 5.084.
Socialudvalget, den 10.10.83:
Socialudvalget besluttede at anbefale overfor
økonomiudvalget, at restancen på kr. 5.084, sættes
i bero indtil 31.12.84.

33

.

REVISION
Kommunernes Revisionsafdeling har i beretning nr.
3 om revision af Slangerup Børnehaves regnskab for
1982 meddelt, at den udførte revision ikke har
givet anledning til bemærkninger.
Socialudvalget, den 19.9.83:
Anbefales til byrådets godkendelse.
16.04.02035

34.
REVISION
Kommunernes Revisionsafdeling har i beretning nr.
5 om revision af plejehjemmets Solgårdens regnskab
for 1982 meddelt, at den udførte revision ikke har
givet anledning til bemærkninger.
Socialudvalget, den 19.9.83:
Anbefales til byrådets godkendelse.
16.07.00055

35.
REVISION
Kommunernes Revisionsafdeling har i beretning nr.
19 om revision af boligsikringsregnskabet for 1982
meddelt, at den udførte revision ikke har givet
anledning til bemærkninger.
Socialudvalget, den 19.9.83:
Anbefales til byrådets godkendelse.
00.01K07

36.
REVISION
Kommunernes Revisionsafdeling har i beretning nr.
20 om revision af de sociale regnskaber for 1982
fremsendt nogle bemærkninger.
. Bemærkningerne samt forvaltningens udkast til
besvarelse vedlægges.
Socialudvalget, den 10.10.85:
Socialudvalget besluttede at anbefale
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revisions-beretning samt forvaltningens
bemærkninger til byrådets godkendelse.
00.01K07

37.

s *

f å C

VEDR. STØJGENER FRA PASNINGSORDNINGEN KINGOVEJ
, klager over støjgener
fra pasningsordningen.
Sagen har tidligere været behandlet i udvalget for
teknik og miljø, der vedtog at sende klagen videre
til Hovedstadsrådet til behandling.
Hovedstadsrådet stiller iflg. skrivelse af 16.9.83
forventeligt krav om et max. støjniveau på 63 db,
hvilket vil kræve flytning af legeredskaber.
Teknisk forvaltning foreslår, at der opsættes et
plankeværk mod Kingovej i 1,5 mhøjde, hvortil
udgiften vil udgøre kr. 7.000,-.
Socialudvalget behandler sagen mandag den
17.10.83.
09.11G01

38.

3 $.

ANSØGNING OM TILSKUD
i h.t. lov 488
a)
søger om supplerende støtte
til efterskoleophold på Vivild Ungdomsskole til
ophold kr. 9.000,- til hjemrejse kr. 1.530,- ialt
kr. 10.530,-.
Ansøgeren er ikke bistandsklient, og har på intet
tidspunkt været tilmeldt arbejdsformidlingen.
For at få støtte fra 488-midlerne kræves normalt,
at man er arbejdssøgende og har været tilmeldt
arbejdsformidlingen i mindst 3 mdr.
Det indstilles derfor at ansøgningen afslås.
h)
søger om supplerende
støtte til efterskoleophold på Vivild Ungdomsskol
til ophold kr. 7.000,- til hjemrejse kr. 1.200,ialt kr. 8.200,-.
Ansøgeren er bedt om at fremkomme med en række
supplerende oplysninger.
Notat vil foreligge til mødet.
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c)
søger om supplerende støtte til
efterskoleophold på Rantzausminde Efterskole på
ialt kr. 10.500,-.
Ansøgeren er bedt om at fremkomme med en række
supplerende oplysninger.
Notat vil foreligge til mødet.

39.

w'S .

AFSKED AF ÆLDRE MEDARBEJDERE
På baggrund af tidligere drøftelser i
økonoiudvalget om afsked af ikke
tjenestemandsansatte medarbejdere ved det fyldte
70 år er samarbejdsudvalget hørt og har ikke nogen
indvendinger herimod.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til hvornår en
sådan regel eventuelt kan træde i kraft.

40.

A

EVENTUEL1.

MØDET SLUT KL.

ø'.cs.

j
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SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET, den 17/lo-83

in it ia le r :

TILLffiGSDAGSORDEN til økonomiudvalgsmøde den
18. oktober 1983 kl. 08,00.

41.

Stianlæg.

Byrådet vedtog i mødet den 24/8-83 pkt. 18, at
Manderupvej fra hovedlandevej 141 til Jordhøjvej
udføres son sti i 3 m bredde, samt at ekspropriere

je
,^ + 0 '

de nødvendige arealer.
Der har været afholdt åstedsforretning onsdag den
5/lo 1983, og Vejdirektoratet har i skrivelse af
12/9 1983 godkendt stianlægget.
Teknisk udvalg den 5/lo-1983.
Fremsendes til byrådet med indstilling, at den nu
værende vejstrækning i fuld bredde eksproprieres
til sti. Den befæstede del af stien vil dog ved
senere istandsættelse af denne kun blive befæstet i
3 m bredde (asfalt-fliser og lignende).
Med hensyn til erstatning for ekspropriation af de
ca. 3.1oo m

2

arealet er øget til og for ulempe og

driftsgene ved defigurering af arealet er der ikke
opnået forlig cm erstatning herfor. Men der er af
talt nyt forhandlingsmøde inden økonomiudvalgets
møde for at forsøge at opnå en forligsmæssig løs
ning, i modsat fald må sagen indbringes for taksa
tionskommissionen.
Udvalget for teknik og miljø den 5/lo-1983.
Borgmesteren og Knud Andreasen indstiller efter et
møde med grundejeren, at denne til fuld og endelig
afgørelse får en erstatning på 75.ooo kr., uanset
endelig arealstørrelse. Endvidere indstilles det,
at grundejeren får vejret på stien til drift af
landbrugsjorden og får nøgle, såfremt der opsættes
bom ved flisestøberiet.
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