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Ferohø.j vandværk.
Boring 4 på ovennævnte vandværk tager sand med
op. Sandmængden er ikke stor, men medfører dog
en forurening af råvandsledningen, som er fæl
les med boring 5> samt at filteret på vandvær-.■..
ket skal renses (skylles) med et interval på
24 timer mod f.eks. 72 timer på Skovsognet vand
værk. Grundet dette forhold anmodes udvalget om
at tage stilling til en erstatningsboring og en
evt. placering af denne.
Teknisk Udvalg: Anbefales. Spørgsmålet
om placering afventer udtalelse fra
brøndboreren.
ØKONOMIUDVALGET 13.3*78: Anbefales.
29.5*78: Brøndboreren, Egon Christiansen anbefa
ler, at den nye boring placeres på
matr. nr. 2 A af Landerslev tilhørende

være

15

x
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Det nødvendige areal vil
m, ialt 225 nf.

4,4*78: Teknisk forvaltning arbejder videre med
sagen.
17.4.78:

anmodet om at
fremsende sine krav i forbindelse med
etablering af ovennævnte boring. Senest
til møde i TU den 2.5*78*

27.4»78:

fremsender følgende for
slag:
salgspris 4 kr/nf + ulempeerstatning kr.
1.000,- + evt. afgrødetab i forbindelse
med arbejdsvej etc. Desuden afholder
kommunen alle udgifter vedr. salget.

2.5*78:

Totale udgifter ca. kr, 5*500,- + udgif'
ter vedr. købet af jorden. Hertil kom
mer udgifter til boringen ca. kr. 60.00'
Teknisk udvalg: Anbefales.

Olieopsamlingscentral.
Hillerød byråd fremsender skrivelse ang. Jægers
pris kommunes ansøgning om optagelse i fællesska
bet omkring ovennævnte central.
Desuden fremsendes skrivelse vedr. de i Hillerød
kommunes udvalg for gader og veje behandlede
spørgsmål omkring opsamlingscentralen.
2.5.78: Jægerspris kommune’s andel er steget til
ca. kr. 58.500,- + ca. kr<, 16.200 til år
lige drifts- og adm. udgifter, samt årli
ge afgifter til Kommunekemi for behandling
af affaldet.
Teknisk udvalg: Anbefales.

Dag og 5r:

Mandag/ 8. maj 1978

6.

6

Kyndby-Krogstrup skole d. 14 / 3 - 7 8 :
lærerrådet og skolenævnet kan ikke anbe~_
fale forslaget til indskolingsordning.
Sogneskolen d. 5 / 4- 7 8 :
Lærerrådet og skolenævnet anbefaler den
foreslåede ordning etableret fra skole
året 1978 / 7 9 ,
Skolekommissionen den 19 / 4 - 7 8 :
Det indstilles, at Møllegårdskolen og
Sogneskolen kan etablere den foreslåede
indskolingsproces fra skoleåret 1978 / 7 9 ._
Kj^ndby-Krogstrup skole må undlade at eta
blere ordningen.
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der gives den enkelte sko,
le tilladelse til selv at træffe beslut
ning om, hvorvidt man vil indføre den fo,
reslåede indskolingsprocedure.
Det drejer sig især om, at de nye børne-,
haveklasser må påbegynde skolegangen en
uge senere, fordi børnehaveklasseledere^
følger sin "ganle" børnehaveklasse en
uge i den nye 1. klasse.
Møllegårdskolen og Sogneskolen er posi
tive for ordningen og Kyndby-Krogstrup
skole ønsker ikke at ipdføre den.

705
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Fornyet behandling af forslag til eta
blering af en indskolingsprocedure, hvor
efter børnehaveklasserne starter en uge
senere.
I den orah. uge følger børnehaveklasse
lederen den nye 1. klasse sammen med
lærerne.
Forslaget er stillet fra Møllegårdskolen"
af lærerråd og skolenævn og er nu suppl.
med udtalelser fra de 2 andre skole.

Kulturelt udvalg den 1/5-78:

Blad nr.
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Undervisningsministeriet fremsender den
2o. april 1978 fortryk til
bekendtgørelse om lederes, læreres og
elevers deltagelse i kommissions- og
nævnsmøder i.h.t. skolestyrelsesloven*
Jfr* byrådets beslutning fra det konsti
tuerende møde er valg til nævn, der er o
fattet af skolestyrelsesloven, overladt
til kulturelt udvalg.
Den nye bekendtgørelse pålægger imidler
tid direkte byrådet at træffe beslutning
om, hvorvidt den ledende skoleinspektør
eller en anden repræsentant fra den kom
munale forvaltning skal deltage i fritid
nævnets og voksenundervisningsnævnets mø
der*
Kulturelt udvalg den 1 / 5- 7 8 :
Det indstilles til økonomiudvalg og byrå
at den ledende skoleinspektør deltager i
fritids- og voksenundervisningsnævnets
møder.

Ledende skoleinspektør Finn Hansen ansø
ger i skrivelse af den 7. april 1978 om
bevilling til udvidelse af den frivillig
musikundervisning med 7 ugentlige timer
fra 25 til 32 ugentlige timer.
Timerne foreslås fordelt såledesr
Kyndby-Krogstrup skole
8 timer
Sogneskolen
lo
Møllegårdskolen
14
Skævheden i fordelingen udlignes ved,at
lærere ved en skole underviser elever fr
en anden skole.
Fælleslærerrådet har ikke udtalt sig.
Skolekommissionen den 19 / 4 - 7 8 : Anbefales
Kulturelt udvalg den 1 / 5- 7 8 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der bevilges yderligere
7 ugentlige timer til frivillig musikun
dervisning i skoleåret 1978/79.

i,
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Møllegårdskolen fremsender i skrivelse
af 7 8 .o4 .o3 . ansøgning orn frigørelse af
bevilling på kr. 5o.000,00 til etablering
af skolens 7. klasser.
Skolenævnet den 7 8 .o4 .o5 *
Fremsendes med anbefaling.
fulturelt udvalg den 17/4-78:
Det indstilles med anbefaling til økononiudvalget, at de budgetterede kr. 5o.ooo
frigives til Møllegårdskolens etablering
af 2 nye 7 . klasser fra skoleåret 78/79
jfr. bemaBrkning til budget for 1978.

10.
Vedr. skolelæge Allan Jensens forslag til
holdningskorrigerende træning i folkesko
lens mindre klasser.
Skolekommissionen har i sit møde den 1 9 .
april 1978 besluttet at indstille til kul
turelt udvalg m.fl., at
fysioterapeuterne besøger skolerne 2
gange (lektioner) årligt pr. klasse
at tids- og arbejdsplan udarbejdes i sam
råd med skolerne
at der bør gives en samlet instruktion
for lærerpersonalet ved hver skole.
Kulturelt udvalg den 1 / 5- 7 8 :
Skolekommissionens indstilling fremsendes
med anbefaling og udvalget indstiller til
økonomiudvalget, at der til skoleåret
1978/79 bevilges max. kr. 7.2oo,- til af
lønning af fysioterapeuter samt ca. kr.
600,- til undervisningsmidler.
Det indstilles endvidere, at ordningen
budgetteres særskilt f æ de kommende år
og med bemærkning om, at skolelægeområdet
rettelig henhører under socialudvalget.

1

11.

Fornyet drøftelse af forretningsgang og
arbejdsmetoder i forbindelse med udarbe;
delse af forslag til nye undervisningsog læseplaner for Jægerspris kommunale
skolevæsen.
Skolekommissionen den 21 / 12 - 7 7 :
Man besluttede, at skolekommissionen ska
anmode fælleslærerrådet om at udarbejde
et forslag til opstart for arbejdet ang.
en lokal/pædagogisk præget undervisnings
plan.

m /zu \
\

Sekretariatet den 28 /12 - 7 7 :
Fælleslærerrådet tilskrevet.

O ''t't£&C
/ j

Skolekommissionen den 18 / 1 - 7 8 :
Poul Madsen valgt til at repræsentere
skolemyndighederne i styringsgruppen.

1^,00

Sekretariatet d. 23 / 1 - 7 8 :
Modtaget skrivelse fra fælleslærerrådet
der stiller sig positivt overfor det fo
restående samarbejde.
Fælleslærerrådet har valgt lærer Frank
Jørgensen til styringsgruppen og det fr<
går af skrivelsen, at man forVenter skol
komrn.s initiativ til styringsgruppens
nedsættelse og indkaldelse.
Sekretariatet den 13/2-78:
Der er afholdt konstituerende møde i st}
ringsgruppen den 8. febr. 1978.
Poul Madsen, formand
Bjørn
sekretær.
tøan besluttede at ansøge skolekommissio
nen om tilslutning til at søge om
1) Sekretærhjælp til styringsgruppen
2) Kompensation til faggruppeformænd ef
ter forhandling mellem fælleslærerrå
det og skolekommissionen.
Der afholdes nyt møde mandag den 27 / 2- 7 É
på Møllegårdskolen,
Bogholderiet den 13 /4 - 7 8 :
Jørgen H, Møller i Kommunernes Landsfor
ening meddeler, at kommunen ikke kan ud
betale honorar eller vederlag til perso
ner, medmindre der er tale om et ansætte
sesforhold, ligesom betaling skal have
grundlag i overenskomst eller lign.
En mulighed er, at "udvalget" henføres
til styrelseslovens § 16 stk. 2, hvoref
ter der er tale om diæter. Denne løsning
kræver tilsynsrådets godkendelse.
Kulturelt udvalg den 1 / 5- 7 8 :
Udvalget anbefaler, at der udbetales ve
fortsættes
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fortsat

derlag til lo faggruppeforraænd indenfor
rammebevillingen på kr. 60.000,- max. og
incl. løn til sekretærbistand.
Kulturelt udvalg anmoder økonomiudvalget
om en administrativ løsning på sagen.

J
12. tf. o .
Sogneskolen v/skoleinspektør Finn Hansen
ansøger i skrivelse af den 29- marts 1978
om en bevilling på kr. 1.8oo,--til brug
for levende musik ved skolefesten den 14.
april 1978.
Øvrige udgifter aækkes ind ved entreind
tægt m.v.
Kulturelt udvalg den 17 / 4 - 7 8 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der ydes tilskud til leven
de musik til Sogneskolens skolefest den
1 4 - april 1978.
Man har tidligere rekvireret regnskab
for festen, før der blev taget stilling
til tilskuddets størrelse.
j
1
13.

Vedr. etablering af svømmeundervisning
i sommeren 1978.
Der er rettet forældrehenvendelse til
rådhuset ang. manglende mulighed for at
kunne modtage svømmeundervisning i Jægers-?'
pris kommune.
Der har tidligere været etableret frivil
lig svømmeundervisning på Vester Strand
i sommerferien og før og efter ferififr uden
for alm, skoletid«
Der ikke budgetteret for svømmeundervis
ning. i 1978.
Kulturelt udvalg den 17 /4 -7 8 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget, at der ydes en tillægsbevil
ling til brug for etablering af frivillig
svømmeundervisning i sommeren 1978.
Undervisningen påtænkes gennemført ved Ve
ster Strand og evt. i tilknytning til de
nye pontonbroer, som Jægerspris^estkomiteen lægger ud.
Sekretariatet skal i samarbejde med de 3
skoleinspektører søge at klarlægge inter
essen (behovet) for svømmeundervisning,
hvorefter ansøgningen vil blive suppl.
med et overslag for lønudgifter og udgif
ter til materialer og udstyr.

14.

Vedr. detailprojektering af
FREDERIKSBORG AMTS EFTERSKOLE
i Ølstykke.

6 Æ

Efterskolen, der er en specialskole for
14-18 årige elever med stort læse/stave
handicap, påtænkes etableret på et area]
i ølstukke kommune, .som kommunen har ska
ket til formålet.
Efterskolen skal kunne optage 9 o elever,
hvoraf de 7o skal optages efter lcostskoi
princippet og de resterende 2o skal ho
hjemme.
Efterskolen er tiltænkt status som selv
ejende institution i lighed med de fles
efterskoler i Danmark. Denne status ind
bærer, at staten afholder 85$ af de årl
ge driftsudgifter og de indskrivende ko
muner og hjem de resterende 15 $♦
Der er arbejdet med sagen i 4 år og der
er på det sidste i efteråret 1977 valgt
bestyrelse for Frederiksborg amts Efter-j
skole med en repræsentation fra vidt for
skellige områder i amtet samt fra Dansk
Ordblindeforening.
Det forberedende arbejde er nu så langt
fremme, at detajlprojekteringen af skole
skal påbegyndes.
Anslået etableringsudgift:
Håndværkerudgifter, grund-r og
terrænarbejder ........ ca. 14.375.ooc
Inventar ........... .
-_____ 5 .ooo .ooc
Ialt excl. moms
kr. 1 7 .3 7 5 .ooo
hertil kommer:
Moms .......... 18 $
3 .1 2 7 .5 oo
Forventet prisstigning
8 .2 oo.ooo
Forventet frigørelsesafg.
til staten ...........
-____ l.Qoo, ooo
I cilt

kr.

3o .5o2.5oo

td*cJ 50

Det skal til dette anslåede beløb bemær
kes, at der ikke er medregnet undervis
ningsmidler og -materiel, som må være en
betydelig post til en specialskole. Endv
dere er der ikke beregnet moms af de for
ventede prisstigninger, hvorfor det skøn
nede totalbeløb nærmere beløber sig til
c a ............... .
kr.
35.ooo.ooo
Bestyrelsen har behov for penge til detajlprojekteringen, hvorfor den ansøger
mtets kommuner om et tilskud på kr. 1,r. indbygger til dækning af denne udgif
ndvidere skal bestyrelsen råde over kr.
.ooo.ooo,- i egenkapital, før projektet
kan forventes godkendt.
fortsættes
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Dag og år:

Mandag, 8. maj 1978
fortsat.

Bestyrelsen ansøger amtets kommuner om et
etableringstilskud til brug for dannelse
af egenkapital på kr. 15,- pr. indbygger
i kommunen evt. fordelt over regnskabså
rene 1979 og 198o.
For Jægerspris kommunes vedkommende vil
projekteringstilskuddet udgøre kr. 6.5oo,.Etableringstilskuddet ca. kr.• 9 7 «5 oo,beregnet efter et indbyggertal på 6.5oo.
Kommunens fremtidige udgifter til efter
skolen vil være forholdsmæssige efter det
antal elever, som Jægerspris skolevæsen
har indskrevet, i efterskolen.
Det skal hertil oplyses, at der gennem de
sidste 4-5 skoleår er indskrevet 3 elever
i en skoleform som den her foreslåede.
Det fremgår ikke af det fremsendte materi
ale, med hvilket beløb Frederiksborg amts
kommune går ind i projektet.
Det skal sluttelig oplyses, at en elev
fra Jægerspris kommune søgte optagelse
(efter indstilling fra skoler og skolemyn
digheder) på amtets eneste ordblindeskole
som 12 årig og blev optaget, da hun var
15 år p.g.a. pladsmangel.
Denne elevs situation er kun et lille ud
tryk for det eksisterende behov og det må
være relevant at få forelagt et skønnet
behov for amtet som helhed.
Kulturelt udvalg d. 5 /12 - 7 7 :
Henvendelsen foreløbig taget til efterret
ning. Det overlades til formanden og seler,
at fremsætte nogle relevante spørgsmål til
forslaget bl.a. vedr.
a) Kommunens garanti for at kunne .få
optaget elever, når der er behov.
b) Efterskolens fremtidige driftsudgif
ter.
c) Amtsrådet stillingtagen til forsla• get - herunder amtskommunens til
skud .
d) Behovet for en specialskole på grund
lag af oplysninger fra kommunerne.
e) Vil den enkelte kommune selv fore
trække at løse sin spec.underv. også
vedr. ordblinde og tilsvarende han
dicappede elever ?
M. v.
Kulturelt udvalg d. 1 / 5- 7 8 : Økonomiudvalg
ger ansøges om bevilling af projekteringstilskud til Fr.borg amts Efterskole i Øl
stykke med kr. l,oo pr. indbygger i Jæ
gerspris kommune.

Blad nr.

708
Form andens
initialer^

Q '"

15.

• /

S

Den kommunale Højskole i Granaa tilbyde:
kursus om "Det kommunale skolevæsen" de:_
spec. henvender sig til nyvalgte medlem
mer af de kulturelle udvalg.

y

■

/

Medlem af kulturelt udvalg Inge Nielsen
søger kurset i perioden den 24.-27* sep1
1978.
Tilmeldingsfristen ér fastsat til den 1.
maj 1 9 7 3 .

16 i. fmtk

/

\

•
C^Å>Cé//c<J

Vedr/ fortsat isoleringsarbejde på Jæ
gerspris kommunes bygninger under kulti
relt udvalgs budgetområde <,
Kulturelt udvalg den 17 / 4 - 7 8 :
På baggrund af forårsbygningssynet har
udvalget besluttet at indstille til ØK
og byrådet, at der for regnskabsåret
1979 budgetteres med et rammebeløb til
brug for gennemførelse af manglende isd
leringsarbejder rn.v. evt. fordelt over
flere regnskabsår.
Det vil være hensigtsmæssigt at fortsæt
te arbejdet allerede i indeværende regn
skabsår.

som pedel for Jæger^prd.shallen og Kignæs
hallen rn.v.
Pgl. forventer at modtage en tilkendegi
velse ang. hans fortsatte arbejde ved Jæ
gerspris kommune.
Sekretariatet den 3 /4 - 7 8 :
Pgl. er ansat efter alm, pedeloverenskom
og efter i års prøvetid omfattet af funk
tionærlovens alm, bestemmelser.
Kulturelt udvalg den 17 / 4 - 7 8 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget og kommunalbestyrelsen, at
fritidspedel
fastansættes
pr. 1. april 1978.
Ansættelsesforholdet er omfattet af alm.
pedeloverenskomst mellem Kommunernes Lar
forening og Specialarbejderforbundet,

—
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Dag og år:

Blad nr.

Mandag, 8. maj 1978

709
Form andens
initialer

Vedr, Kulhuse Campingplads,

/t

Frederiksborg amtsråd meddeler i skrivelse af

Q

4/ 4-78

ty ,

udlejningstilladelse og tilladelse til fortsat drift

7

af "Kulhuse camping.
Der er til tilladelsen knyttet en del kommentarer,
som har været behandlet i Kulturelt udvalgs møde
d. 17/4 1978 jfr. vedlagt bilag«

* f3 -L.
Lejrchef
Kulhuse Cam
pingplads, har den 3o. marts 1978 mundt
ligt fremsat ønske om at opnå tilladelse
til at søge beskæftigelse ved kommunens
materielgård indtil skoleferien 1978.
Konklusion: Pgl. agter at overlade camT
pingpladsens drift til sin hustru, bort
set fra skoleferien.
Kulturelt udvalg den 1 7 /4 - 7 8 :
Let indstilles med anbefaling til økono
miudvalget og byrådet, at instruks for
lejrchefen ændres derhen, at pgl. må tage
andet arbejde uden for campingpladsen he
le året med undtagelse af skoleferien.
Indstillingen er begrundet i lejrchefens
lille løn, beskedne muligheder for ind
tjening gennem forretning og cafeteria
og at pladsen er en decideret familieplads
med et stort antal fastliggere. Dette sid
ste forhold bevirker, at der stort set kun
er mange gæster i v/eekends og i skolefe
rien, hvorfor det vil være forsvarligt at
lade lejrchefen søge'arbejde ved siden af.

/S* L/- Zo.
20 .
Vedr. lærerboligen

7

V

M

V .

21.

t i

*

J?/ /fccaLl CtiA

Vedr, udvidelse af Rådhuset«

'Jes <3 .sJ

I henhold til byrådets vedtagelse i møde d. 2o.
december

1977 > vil spørgsmålet om udvidelse af

Rådhuset være at tage op til behandling i det

t
stitic Ci/ s (

JJ/b /vt't

nye byråd. Det drejer sig specielt om pladsfor
holdene i socialforvaltningen, samt til revisiont
Herunder forhandlingslokaler.
ØKONOMIUDVALGET 10.4,78: Afdelingschef m.v. kom
mer med forslag til økonomiudvalget (skitser, deD
gennemgås samlet).

22.

*>Z .

Personaleforeningen.
Foreningen søger i lighed med tidligere år om til
skud til den årlige sommerudflugt.
Tidl. kr,

pr. deltager.

A 3.
23.

éi(0xAC
Spørgsmålet vedr, brugte maskiner til enten ombyt

\ adij /

ning eller salg.

7
/3 ./Vl

24.

v

Samarbejdsudvalgsmøde den 24. april 1978: /

Til behandling på mødet forefandtes følgende sage
til behandling og indstilling til Økonomiudvalg o,
byrådet.:
1. Vedr, Overenskomster:
a. Spørgsmålet vedr. indførelse af deltidsarbe
de,
b. Spørgsmålet vedr. betaling for overtid ctr.
afspadsering.
c. Spørgsmålet vedr. oprykning fra assistent t
overassistent.
Man indstiller følgende til godkendelse:
Vedr, a. Efter forhandling i de enkelte afdelinge:
indstiller såvel afdelingchefer som sambejdsudvalget følgende:
fortsættes
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Q • På grund af

fratræden pr* 31/7“
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d.å, foreslår man, at der ansættes en han
dicappet person på halvtidsarbejde (helst
eftermiddidag) og een yderligere halvtids
beskæftige t til formiddagen.

/ C c L L C f 'C A i O & t f

C -C cc

f
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^ Q ^ føoo

Ellers ikke på nuværende tidspunkt yderli

^

Z

JU . A U G t it

gere ønsker.

t/ C c £

Socialforvaltningen:

Z

c?eCMCc C?

/

I bistandsgruppen ønsker 2 deltid med 3o-

32

7'C s /et fø

t. ugl.

øacctcu (/uc & '

I Dagpengegruppen ønsker 1 deltid med 3°~

32

t.

/

AU

ugl.

sCOlCCW

På længere sigt er der måske ønsker fra 2
mere indenfor forvaltningen men foreløbig

tf ucév, <Oic Å
Auu

ikke det første år.

24

lau

f ut-UAUU

z

Såfremt disse 3 stillinger imødekommes vil
det medføre en deltidsansat(ny) på

ClY

t.
é*É rét> L

é& A t

6.

< ? / < '/ ié tC L /

S & CC

Hertil kommer den af forvaltningen ansøgte
1 ny medarbejder på fuldtid.

- tfCA c;

Deltidsansættelse efter dette forslag vil
ikke kunne gennemføres før evt. udvidelse
af lokaler har fundet sted,,

C « Bogholderiet:
Indenfor betjening af kasseapparat:
Ber er ønsker fra 2 om deltidsbeskæftigelse
henholdsvis på

24

og 3o timer ugentlig, såfremt

dette godkendes kræver det mindst 26 t. til en
ny deltidsbeskæftiget, men på grund af yderli
gere arbejdsbyrder ansøger man om en heltids
beskæftiget, altså

14

ugl. timer yderligere.

Teknisk forvaltning:
På nuværende ingen ønsker om deltid.
Skatteforvaltningen:
På nuværende ingen ønsker om deltid.
Vedr, b . Afdelingschefer samt samarbejdsudvalget

GLi

kan anbefale, at der i visse tilfælde kan
foretages afspadsering for overarbejde, dog
kun efter forudgående aftale med afdelings
leder og kommunaldirektør.
Vedr. 6. lian kan iflg overenskomsten ikke lave faste
retningslinier for oprykning, men må optage
den enkelte sag til forhandling i byrådet
når spørgsmål om oprykning foreligger.

T

{/A, (-

Va

fortsat
2. Gennemgang af administrativt budgetforslag (ved
Rådhusets område) for året 1979°
Samarbejdsudvalgets
Til efterretningo
3« Spørgsmålet vedr, udvidelse af rådhuset:
her foreligger udkast fra socialforvaltningen o
skatteforvaltningen ( forskellige skitser til v
dering af lokalebehovet) der er flere udkast ti
ønsker.
Samarbejdsudvalget s
Han tog skitserne til efterretning.
4. Spørgsmålet vedr, evt. opsætning af "Flex-ur"
på Rådhuset.
Samarbejdsudvalget:
Rer var overvejdnde enighed om ikke at ændr4 de
nuværende ordning.

5 ♦ Kantineforhold:
Rer blev fremsat ønsker om en ordning vedr. e\
at kunne få købe alm. smørrebrød o. lign. i ks
tinen til frokost ( udgifter til madvarer o.li
skulle være uden udgift for kommunen),
Man blev enige om at personaleforeningen lavei
en behovsanalyse vedr. dette spørgsmål, forinc
sagen forelægges økonomiudvalget.
Spørgsmål vedr, afskærmning af terrasse foran
Kantinen, man mente ikke der er behov for en
sådan.
Ifølge tidl. beslutning indkøbes der hynder ti
bænkene på terrassen.

25.
Assistent

, Bogholderiet, ansøger

om at komme på nedsat arbejdstid fra l/9 1978»
ØKONOMIUDVALGET 10.4.78:

Udsættes.

o

<£tu .

31.

3 /

ØKOPLAN.
Kommunedata i/S fremsender ovennævnte projekt til
økonomiudvalgets orientering.
•^et kan meddeles, at man ved afdelingsledermøde
har gennemgået planen, og man mener, at Jægerspri
kommune ikke er stor nok, til at dette projekt
har interesse for kommunen«
Der vedlægges et eksemplar til udvalgsmedlemmerne

32.

Konsulentbistand•
Fa. Gert Hansen A/S tilbyder konsulentbistand vedr
uddannelsesvirksomhed for byrådsmedlemmer.

33.

Vedr, lov om butikstid.
I henhold til lovens § 5 træffer byrådet, efter
forhandling med de berørte organisationer, beslu '
ning om, hvilke områder inden for kommunen, hvor
lovens generelle butikstidsbestemmelser ikke ska!
gælde ("grønne områder").
Beslutning om områdeafgrænsningen træffes for et
kalenderår ad gangen.
Den sidst trufne beslutning var gældende for ka
lenderåret 1977 *

Oay og år:

b iao ru.

Mandag, 8. maj 1978

Form andens
initialer:

34.

/J-L.

Køllegårdskolen Blok D.

Gennemgang af licitation afholdt d 0d. på blok D.

fhtGUx ^ i/ k Å é tC

Følgende tilbud indkom:

Hjalmer Rasmussen A/S, Fr.sund

kr»

Sigurd Poulsen <5: sønner,Holbæk

-

Å

j

O/
-

Ejner Bang Nielsen, Jægerspris

-

Kai Andersen A/S, København NV

-

TØI^ER-SNEDICERENTREPR ISEN
Villy Fejersen, Roskilde

-

Sigurd Hansen, Gørløse

-

Poul Hansen A/S, Holbæk
Svend Petersen, Hillerød
TAGDÆKNINGSENTREPRISEN
leopal, Herlev
Århus & Omegns Tagpapdækning A/S
Hinnerup
Hot a c o ;A/S, Glostrup

-

A/S Phønix, Hillerød

-

Nordjysk Tagpap, Ølstykke

-

Nordsjællands Tagdækning,Fr.sund GULVBELÆGNINGSENTREPRISEN
Tæppeland Entreprise, Glostrup
DANA-Tspper-gulvbelægnirg,
Hillerød

-

Fina-Kontage ~Aps, Ballerup

-

Forenede Gulv Entreprise Aps.
Farum

-

MALERENTREPRISEN
-

P. Ishøj Hansen, Slangerup
Preben Hansen, Frederiksund
G, Madsen, Slangerup

-

Poul Boes Andersen, Skibby

-

CxacC

/UutC

7^
/'leotti
& 4U -

o Cl / a 9C<j '

Anker Hansen & Co, Fr<> sund

Jo Folmer Olsen A/S, Tåstrup

YiC
o

BETONENTREPRISEN

Murersvendenes Andelsselskab
Roskilde

712

vend'

fortsat

VARME-SANITETSENTREPRISEN
A/S Jørn Lindhardt, Skibby

kr.

Ejnar Børge Pedersen, Hillerød
Ib Gemynthe, Bagsværd

-

Sanoterm Aps, Birkerød
Poul Børgesen Aps. Slangerup

-

Arvid Boes Andersen, Skibby

-

Ole Beck Aps, Slangerup
VENTILATIONSENTRKPRISEN
Gidex-Klimaproj ektering,P r •sund

-

Christensen & Enevoldsen,Bagsværd-

Lk*"Luf tteknik, Jægerspris
Luft-Entreprise, Frederiksund
A/S Schmock & Co, Herlev
EL-ENTREPRISEN
Gunnar Noesgård, Stenløse

-

N. Carlo Jensen, Skibby

-

H. Helbo Hansen A/S, Skibby
Binderup Christensen,Pr.sund
ANLÆGSGARTNERENTREPRISEN
Søren Giudsted, Frederiksund
A/S Poul V/. Hansen, Slangerup
Acer Aps, Tåstrup
Tågerup Anlægsgartneri,Kelsinge

-

Som indbudt licitation indkom følgende:
Newcord

(allekald)

Antex

(antenne)

L, M. Ericson (lokaltelefon)
Alle ovennævnte priser er exl. moms.
Skolebyggeudvalget den 2.5°1978
Skolebyggeudvalget indstiller følgende:
BETONENTREPRISEN
Hjalmer Rasmussen A/S, Pr. sund
TØHRER-SNEDKERENTREPR ISEN
Villy Pejersen, Roskilde
TAGDÆKNINGSENTREPRISEN
Nordjysk Tagpap, Ølstykke
GULVENTREPRISEN
Spørgsmålet undersøges nærmere ra.h.t. Forenede
Gulv entreprise Aps. Farum.
fortsættes

Mandag, 8. maj 1972
Fortsat
MALER ENTREPRISEN
Preben Hansen, F r 0sund

kr. 155*382,45

VARKS-SANITETSENTREPRISEN
Arvid Boes Andersen, Skibby -

394*927»oo

VENTILATIONSENTREPRISEN
LN-Luftteknik, Jægerspris

-

145*152»oo

-

286.692,oo

EL-ENTREPRISEN
Gunnar Noesgård, Stenløse

713
Form andens
initialer:

ANLEGSGARTNERENTREPRIS EN
A/S Poul W. Hansen, Slangerup- 15o.o8o,oo
Endvidere indstilles fra indbudt licitation
følgende:
Newcord (allekald)

-

44*44o,oo

Antex (antenne)

-

29.117»oo

L.K. Ericson (lokaltelefon) -

22.4oo,oo

Ovennævnte priser er exl. moms
Efter aftale med ark. Zander Olsen, Holbæk
fremkommer økonomisk opstilling over bygge
arbejdet inden den 8 maj 1972*

Lokalhistorisk Arkiv v/ Elo Harfot ansø
ger i skrivelse af den 24/4-78 om tilla
delse til at benytte CF-kælderen under
det gamle kommunekontor.
En del af den eksisterende samling beror
fortsat på loftet i Femhøj skole og ved
frigørelse af den sidste bolig der
vil
museumsgenstandene være frit tilgængelige
for uvedkommende. Arkivet har et udtalt
pladsbehov, som vil kunne udlignes ved bru
af hele kælderen under Møllevej 2 5 .
Ler vedlægges en skitse med forslag til
kælderens udnyttelse.
Kulturelt udvalg den 1 / 5- 7 8 :
Ansøgningen fremsendes til økonomiudval
get med anbefaling, idet man er kendt med,
at rådhusets administration bl.a. har
fjernarkiv i omh. kælder.

TILLÆGSDAGSORDEN:

2åjL
Opkrævning af cjd.skat af Jægerspris Roligselskab
matr. nr, 1 bt Bægerpsris Hovedgård,
Arealet son er solgt til boligselskabet har tidl.
været fritaget for beskatning da kommunen stod
som ejer.
Der er sket selvstændig beskatning fra 1.1.78,
Der spørges om der skal sendes opkrævning på
skat for tiden 1 ,6.76 til 51 .12 .77 «
Skat til kommunen ..........kr.
15*775,98
"
" a m t e t ............. "
13 .716,25
kr.
29.494,23

IL.

iL

eningerne i Jægerspris kommune.

,/!e

11 .

maj

1978

kl.

. X

1/reet

Foreningerne fremsender Emner til drøftelse pa mø
det der afholdes i "Kignæshallen" torsdag den

Yéca O 'UilO'UC/

VLth

Møde med Fællesrådet for Sommerhusgrunde.jerfor-

b f bt ^ <u<u
T

"7

18.30.

S
Vedr. oprettelse af en konsulentstilling
for tale- høreundervisningen ved det sko
lepsykologiske fællesskab for Skibby og
Jægerspris kommuner.
Frederiksborg amtsråd har i skrivelse af
den 4. nov. 1977 henvist byrådet til at
normere og besætte konsulentstillingen
jfr. § 11 i undervisningsministeriets ck
nr. 231 af den 2. nov. 1971 samt § 4 i
fællesskabsoverenskomst vedr. skolepsyko^
logisk betjening i Skibby og Jægerspris
kommuner.
Ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen har
beregnet den øgede lønudgift ved forskel
len mellem lærer/overlærerløn og konsu
lentløn (beregnet efter lo års ancienni
tet) til kr. 2.256,- årligt.
Fællesstyrelsen, skolekommissionen og
kulturelt udvalg indstiller medanbefali
at stillingen normeres og opslås ledig
snarest.
Skibby kommune har i skrivelse af den 3 .
maj 1978 godkendt normeringen under det
skolepsykologiske fællesskab.
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