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SKIBBY BYKÅD

i byrådssalen.

B Y R Å D S M Ø D E

1 . Ej endomsudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 25. no

A

//

c

i

v

vember 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

J/_

a. pkt. 7
Byrådet har på sit møde den 12. novem
ber 1980 anmodet ejendomsudvalget om at
genoptage sagen vedr. ombygning af et

ik^l-4 jUsU*** rftesu**. y.

ældre hus på matr. nr. 23 c, Skuldelev, " V

K '/ J 4 t s

\i

tilhørende Poul Larsen, Strandgården.
Ejendomsudvalget fastholder sin tidli
gere afgørelse.

4" ».............. .......

r

,.:i ______ ;.... ....... '_____________

^

1
________________

Mogens Bo Hansen og Ib Danielsen ind
T~

tager følgende særstandpunkt:

y r

Ejendomsudvalget har truffet sin be
slutning på mangelfuldt grundlag, der

4l*u»4fiCu, bcs&t&sfi
*3-

for ønskes sagen for Hovedstadsrådet
til lovliggørelse.
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fortsat
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b. pkt. 8
Landinspektør Børge Hansen, Frederiks
sund ansøger for Marianne Hvilsby og
Lars Ulrich som købere af- den tidligere
arbejderbolig til "Stenledsgård", be
liggende på matr. nr. 11 b m.fl., Søn
derby by, om tilladelse til at frastykke en parcel på ca. 850 m

2

med omtalte

hus og have.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet
at sagen sendes til Hovedstadsrådet med
anbefaling.
Ib Danielsen indtager særstandpunkt.

c. pkt. 10
Ejeren af ejendommen matr. nr. 77 g,
Skuldelev by, Strandengen 1, Christian
Thøgersen ansøger om tilladelse til at
oprette en postordreforretning med tricotagevarer. Forretningen skal forelø
big drives som bierhverv fra de eksi
sterende lokaler på ejendommen.
Ejendommen er beliggende i et område,
der i partiel byplanvedtægt nr.

1 er ud syt fL<s(s yUtuCstit

lagt som landbrugsområde.
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal Hovedstadsrådet meddele tilladelse
til det ansøgte, jfr. bestemmelserne i
by- og landzoneloven.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.
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d. pkt. 2

i byrådssalen,
ifyy

.,Ayf a a

Ejendomsudvalget har drøftet spørgsmålet f-d-A
omkring arbejdet med energibesparende

ds'ly gtA'f

foranstaltninger i kommunens bygninger
&-■£. (a Ca AC]
AAlrA

og indstiller til Byrådet, at der ned
sættes et energiudvalg.

/£ 'f
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2. Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 20. no
'AA pA(ytr~z.-A, wA AZA-yy
>7'
'
y
y

vember 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

-

a , pkt, 4
Hovedstadsrådet fremsender indsigelser
fra grundej erforeningerne "Hyllingeriis"
og "Fjordparken" i forbindelse med revi
sion af Skibby kommunes spildevandsplan
og forespørger, om kommunen har bemærk
ninger til det i skrivelserne anførte.
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
at anlægget placeres ca. 150 til 200 m
nord for Hyllingeriis,
at de nødvendige ændringer af hovedled
ningssystemet rettes i planen.
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a. pkt. 1
Bogholderiet fremsender regnskabsrap
port pr. 31/10 1980 for regnskabsåret
1980 vedr.
konto 6

Administration og planlægning

konto 7

Renter.

Administrationen indstiller, at der
søges følgende tillægsbevillinger for
regnskabsåret 1980:
607-00

610-00

Teknisk forvaltning
Løn
EDB, BBR-register

+
+

10.000
30.000

Socialforvaltning
Løn

+

75.000

+ 115.000

Ialt
Finansieres ved besparelse på
611-00

Skatteforvaltning
Løn

- 115,000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

b, pkt. 3
Økonoma Mona Petersen og forstander E.
Malthe Christensen indstiller, at pri
sen for madudbringning og bespisning
på "Nordhøj" fastsættes til kr. 12,00
pr. portion i budgetåret 1981.
Bestyrelsen fremsender med anbefaling.
Øko nomi udvalge t fremsender til Byrådet,
idet udvalget indstiller, at nuværende
takst på kr. 11,00 fastholdes.

4

77

Formandens
initialer:

* fortsat
c. pkt. 4
Skolevejens Børnehave ansøger om ekstra
bevilling på kr. 12.000 til indeværende
o

ar.
Socialudvalget søger om kr. 12.000 til
dækning af forventet overskridelse af
budget.
Svar til leder af børnehaven.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt
for så vidt angår beklagelse over mer
forbruget.
Budgetomplacering fra konto 584-00-005
50 (tilskud til tandbehandling).
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

d. pkt. 5
Socialudvalget søger om budgetomplace
ring på kr. 24.000 fra konto 592-00-005
00 (hovedstadsudligning)

til ungdoms

ydelse for 1980 efter følgende specifi
kation:
Rådighedsbeløb 1980

289.000

Udbetalt i januar kvt. 80

51.618

Udbetalt i april kvt. 80

79.984

Udbetalt i juli kvt. 80

84.730

Udbetalt i oktober kvt. 80
Difference

‘ 97.395
24.727

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
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e. pkt. 7
Teknisk udvalg søger om følgende til
lægsbevillinger for regnskabsåret 1980:
051-00

Hovedkloak og renseanl .+

45.000

054-00

Biotromleanlæg, drift

+

17.000

064-04

Maglehøjg.lossepl.,anl .+ 650.000

064-04

Bramsnæs komm., andel

-

106-02

Grusgraven, drift

+

75.000

106-02

Manglende salgsindt.

+

50.000

221-00

Vintervedligeh.,drift

+ 100.000

231-03

Ringvej, lodsejerbid.

+ 223.000

231-03

Ringvej, Skibby,anlæg

+

350.000

60.000

finansieres ved
052-00

Detailkloak, anlæg

-

820.000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

f. pkt. 10
Kulturelt udvalg søger om frigivelse af
kr. 80.000 på konto 301-02 til isole
ring af blok 5 og 7 på Marbækskolen.
Teknisk forvaltning indhenter 2 tilbud
på isolering af rem i resterende lokaler
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

. fortsat
g . pkt. 11
Skibby 57. kreds fremsender ansøgning
om tilskud til udvidelse af klubhuset i
Ferslev.
Foreningens medlemmer kan evt. selv op
føre en tilbygning, og man fremsender et
overslag over materialer på kr. 65.916,19
+ moms

(pr. 11/4 1980).

Arbejdet påtænkes udført i 1981.
Kulturelt udvalg indstiller, at der fri
gives max. kr. 100.000 på konto 031-05
810 for 1981, hvorefter sagen overgår
til ejendomsudvalget.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

.

Hans Frederiksen ønsker sagen forelagt
Beskæftigelsesudvalget sideløbende.

h. pkt.

12

Kulturelt udvalg søger om en tillægsbe
villing på kr. 594.000 for indkomståret
1980 i henhold til følgende specifika
tion:
031-05
032-02
035-00

Ferslev Idrætsplads
drift

+

5.000

Skibby idrætshal
drift

+

20.000

Klubhuse, Nordmandsm.
drift

+

12.000

302-03 Beford. af skolebørn
x) drift
310-00

+ 350.000

Bidrag til elever i
pric. skoler, drift

+ 120.000

320-03

Fritidscentret, anlæg

+

350-03

Skibby bibliotek, anlæg' 4-• 60,000

Ialt

27.000

+ 594.000

Finansieres ved
802-00

Forbrug af kassebeh.

-

594.000

fortsættes ,,.

Dag og år;
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12 fortsat

x) Den store overskridelse ved befordrina af skoleelever skvides en bogført regning på kr. 356.000 fra Knud

$

, jf

.
Æ^'s

Alex Jensen for kørsel i året 1979.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

i pkt. 13
På grund af mange indbrud og som følge
deraf ødelagte vinduer i spejderhytten
i Nordmandsmosen, har teknisk forvalt-

-- ------------------ 7 -------------------- ---------------------------------------------------------------

ning indhentet priser på isætning af
skodder.
Kulturelt udvalg indstiller, at der billigste tiiDua antages. Jinavxuere skøges
om frigivelse af kr. 6.665 + moms på

A

/

&{*,

konto 035-00.
--------- ---------------------------------

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet

■- - j r ---------------------------------------------

lAdUf

med anbefaling.
_______________________________________

------ “...... .............................................................1-------- ---------------

^

t

_____________________________________________________________________________

-----— ............ ... ....— — —

j . p k t . 16
Ved licitationen den 18/11 1980 vedr.
tilbygning ved "Tumlebo" var følgende
lavest bvdende:
Murerentreprise - Bent Olsen

66.875

Tømrer/snedker - Bent Olsen

35.366

El-entreprise - N. Carlo Jensen
WS-entrep.

*
"*
“'/

3.500

- Arvid Boes Andersen 7.995

Malerentr. - Tage Brandtberg

3.800

Alle priser er excl. moms

fortsættes

...

—
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j. pkt.

16 fortsat

Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at tilbudene fra de lavestbydende anta

V/

■"tI

ges.

V

Hans Frederiksen forhandler med de la
vestbydende om starttidspunkt.

/c&w/

(l/t

Bent Olsen deltog ikke i sagens behand

/

M j;

ling .

"Vil

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet

,L4xx , y

V

med anbefaling.

k, pkt. 17
Ejendomsudvalget søger om følgende til
lægsbevillinger :
02-302

Saltsøvejens udstykn.+

02-

306

Sølvkær

03-

304

Hanghøjgård,

Ialt

5.500

+ 1.400.000
industri!

&

/'/

135.000

■•'4■

+ 1.540.000

Finansieres ved
802-00

6 .

Forbrug af kassebeh. - 1.540.000

Bestyrelsen fremsender normeringsplan
på plejehjemmet "Nordhøj" for budgetåret
1981 til godkendelse.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.
SdtdX, i
ks4~

y
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kl. 19.00
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Ib ’
D anielsen har i skrivelse af 4/12
1980 anmodet om optagelse af følgende
punkt:
"Borgmesteren bedes af- eller bekræfte
den af Bent Olsen på møde den 3/12 1980
fremsatte påstand om, at fa. Hans Rudkjøbing & Co., hvor Ib Danielsen er med
ejer, har tiltusket sig arbejde på Marbækskolen."
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1. Nedlæggelse af Venslev Skole.
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1.

Statsskattedirektoratet fremsender skri
velse af 5. december 1980

(modtaget den

8. december 1980) vedrørende .etablering

-

af terminaladgang til socialindkomstre-

.

gisteret.
I den anledning ansøger administrationen
om Byrådets godkendelse af, at der med

"

statsskattedirektoratets forventede til- .
ladelse, etableres terminaladgang til
socialindkomstregisteret via Kommunedata
og at Byrådet tilslutter sig sikkerheds- '
forskrifterne fastsat ved ministeriet

.

for skatter og afgifters bekendtgørelse
af 4. december 1980.
Statsskattedirektoratet er registeran-

"

svarlig myndighed.

.

Sikkerhedsbestemmelserne i forskrifter
nes §§ 32 - 40 svarer til sikkerhedsbe
stemmelserne i forskrifterne for Det
fælleskommunale Indtægtregister på Kom-

Y
.

munedata I/S, og de uddybende sikkerheds
regler ligger derfor på samme sikkerheds
niveau som de tilsvarende regler for Det '
fælleskommunale Indtægtsregister. Be-

-

stemmelserne er dog suppleret med en ad
gang for statsskattedirektoratet til at
få oplyst antallet af gældende autorisa
tioner

(§ 34, stk. 2). Endvidere bestem- ■

mes det i § 38, stk. 2, at kommunerne
straks skal udarbejde en redegørelse til
statsskattedirektoratet, hvis et uauto
riseret adgangsforsøg til en terminal er ■
foretaget bevidst i den hensigt at bryde
fortsættes

...

_______

fortsat
sikkerheden omkring terminaladgangen.
Der vedlægges fotokopi af statsskatte
direktoratets skrivelse af 5. december
1980 samt ministeriet for skatter og
afgifters bekendtgørelse af 4. december
1980.
I sagen er fremlagt sikkerhedsforskrift
for I/S Datacentralen af 1959 og Kommu
nedata I/S samt Københavns og Århus kom
muners EDB-centraler.

