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1. NESA A/5 fremsender tilbud på vej
belysningsanlæg på den nordlige del
af Hovedgaden i Skibby. Beløbet ud
gør kr. 24.450 excl. moms.

^

Teknisk udvalg fremsender til god-f
kendelse.

ffa £•

Udgiften betales af ud

stykningen .

2. Advokat B. Albrecht-Beste, Frede
rikssund fremsender forslag til le
jekontrakt mellem Selsø-Lindholm
føtyTH

Gods og Skibby kommune.

t

Endvidere har teknisk udvalg været
forelagt-nyt projekt og overslag
over parkeringspladsen ved Selsø

/
7

Kirke.
Teknisk udvalg indstiller,

at leje

kontrakten godkendes, samt at Ppladsen udføres. Der søges tillægs
bevilling på kr. 65.000.
(fotokopi af lejekontrakt vedlægges \

f
Å^€t
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3. Teknisk udvalg søger □m tillægsbe
villing for 1975/76 for følgende
konti:
32olo4oo5o

Drift og vedli
gehold. af ejen
domme og mate|
riel
15.ooo

32o5olooo8

Stikledninger
og brønde

5.000

34o 2o3o2o7

Brandstandere

6.000

34o 2o4oooB

Forsikring,
tlf. m.v.

S.ooo

Kloakanlæg,
Skuldelev

4.000

35o 6o2o2o 3

4. Ejendomsudvalget søger om tillægs
bevilling for 1975/76 for følgende
konti:

f
||

o2o2ololo5

Vestergade 7
Skuldelev-

|
S.ooo

o2o3olo2o6

Kommunekontoret 3o.ooo

5. Frederikssund kommune har fremsendt
forslag til overenskomst om brand
slukning til godkendelse.
Overenskomsten er gældende indtil
31/12 19 8o, dog med mulighed for

j

at udtræde efter 31/12 1978 med 1 lii
års opsigelse,
Det årlige vederlag udgør kr. lo ,pr. indbygger. Beløbet reguleres
med 1% for hvert fulde point regu
leringspristallet (jan. 1975 - loo)
afviger fra loo.
Brandkommissionen fremsender med
anbefaling.
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6

. Skuldelev

skole fremsender ansøg

ning om ansættelse af
som fritidspædagog pr. 1/2 1976
med lo ugentlige timer under hen
visning til at skolekommissionen
har godkendt,

t

T.

Skolesekretær
\ opsiger sin stilling ved Skib
by skole pr. 1. august 1976.
Kulturelt udvalg fremsender til
efterretning.
Stillingen opslås ledig.

i
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B. Håndarbejdsudvalget fremsender pri
ser på materialer til håndarbejds
lokalet på Marbækskolen:
1 symaskine Husquarna
2ooo
kr. 3.14 6,5 o
1 strikkemaskine Knitk r . 1.839,oo
tax AM 3
5 rammevæve Tomtex

k r . 4 .oo o ,oo|

5 små væve

kr.

25o ,oo 1

5 spoleholderæsker

kr.

45,oo

5 trådholderæsker

kr.

6o ,oo

lo beskytteiseshætter
t/symaskiner
kr.

22o,oo

2 dampstrygejern Husq. k r .

4 9o ,o o

2 strygebræt

kr.

136,oo

2 ærmebræt

kr.

5o ,oo

1 skuffereol

kr. .

72,5o

Ialt

kr^ 10^309^00

Kulturelt udvalg fremsender til
godkendelse.

Udtalelse er indhentet fra Skibby
lærerråd og skolenævn for så vidt
angår spørgsmålet om Marbækvejens
senere istandsættelse og trafiksik
kerheden ved Vibevej.
tf
□
t
Lærerråd og skolenævn kan tilslutte
sig kulturelt udvalgs forslag om at
frafalde underføringen på Marbæk
ve j , men anbefaler, at man sikrer
skoleeleverne i højere grad ved at
etablere en fodgængerovergang med
trafiklys som betjenes mad tryk
knapsystem af fodgængerne både på
Selsøvej og Marbækvej,
Skolekommissionen anbefaler lærer
rådets og skolenævnets indstilling.

fortsættes

.,..

9. fortsat

Kulturelt udvalg indstiller,

at

der opsættes fodgængerovergang med
trafiklys, som betjenes med tryk
knapsystem. ( j/C (oc - )
Der søges om en tillægsbevilling
på kr. 25.ooo,-.

l o . Frederikssundegnens forberedelses
kursus fremsender regning på kr.
58.931,86 for sæsonen 1974/75.
77 elever har modtaget undervis
ning i TF og 12 elever i HF.

„/

Samtidig fremsendes regning for

t

dækning af udgifter til bogkøb m.v.
til HF enkeltfagsundervisningen
for sæsonen 1974/75 kr. 2.425,-.
Fritidskommissionen fremsender til
efterretning.
Kulturelt udvalg indstiller at der
søges tillægsbevilling.

11. Skuldelev skole fremsender ansøg
ning om at måtte disponere over det
hele fulde beløb kr. loS.ooo, idet
det synes umuligt at holde under-

;

visningskontoen i 1975/76 indenfor
j
i
den l o % 's nedskæring, som Byrådet
har vedtaget.
Kulturelt udvalg fremsender med
anbefaling.
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12. Undervisningsministeriet fremsen
der opgørelse over bidrag til sta
ten fer elever i private og stats
lige skoler og kurser for 1975/76 J
k r . 325.89o,-.
Kulturelt udvalg fremsender til
efterretning.

13. Bogholderiet fremsender budgetkon
trol pr. 11. februar 1976 vedrøren
de konti:
30 Tilskud til foreninger m.v.
31 Skolevæsen
36 Idrætspladser m.v.
37 Biblioteksvæsen
Administrationen foreslår, at der
meddeles tillægsbevilling til føl
gende konti:
3oo6oooool tilskud til and
re formål
7.000
tages af kt. 3oo5ooooo8 til
skud til idrætsformål.
31olo2o5o8 Tilsyn m/samlinger
3.ooo
31olo6ooo3 Andre udgifter
vedr. lærerne

S.ooo

31o4olo3o9 Anskaffelse af
ejendomme og in
ventar Ferslev
skole
4.

31o 4o 1g 4o 6 Venslev skole

odo

1. o d o

31o4o2o3o4 Vedligeh. Skul
delev skole
7o.ooo
31o4o2o4ol Renhold. Skulde
lev skole
75.000

fortsættes

..

kommunaldirektørens

<o n t o r .

fortsat
31o4o 2o5o9 Vedligehold.
Ferslev skole

25.ooo

31o4o2o7o3 Vedligehold.
Venslev skole

3o,o oo

31o 6o 3o o q 5 Andre kørselsudg. vedr. folke
skoleelever (tand
lægekørsel m.v.) S.ooo
31o7olooo8 Undervisn. i and
re kommuners
skoler
S.ooo
31o 8d 7 o g o 4 Svømmeundervis. l o .ooo
3112 o 1 o o o 8 Tilskud til statsog private skoler
22o.ooo
3113o6ooo9 Bidrag til and
re kommuner for
fritidsunderv.
65.ooo
3114olooo5 Landbrugsskoler 15.aoo
3114o3ooo6 Efterskoler og
højskoler

2o.ooo

36l3o9o2o6 Varme - Skibby
Idrætshal

lS.ooo

36l3o9o3o3 Vedligeh. af byg
ning og inventar
Idrætshal
25.aoo
36l31oo4o 6 Vedligehold, af
baner Skuldelev lo.ooo
36l311o4ol Vedligehold, af
baner Østby

1.000

3 6l312o4o 7 Vedligehold, af
baner Ferslev

5.aoo

Ialt

6lé.ooo

Kulturelt udvalg ansøger om til
lægsbevilling på kr, 6l6,aoo.

Dag og år:

Blad nr.

526
Formandens

Torsdag den 4. marts

initialer:

1976
kl. 8.oo
på kommunaldirektørens kontor.
14. Jægerspris kommune indstiller,

at

overenskomsten om fælles skolelæ

tUCc ^

t u

geordning mellem Skibby og Jægers

i
pris kommune opsiges pr. 3l/7 1976.
Socialudvalget indstiller, at over
enskomsten opsiges pr. 31/7 1976.

15. Socialudvalget har drøftet kørsels^
ordningen for udbringning af varm
middagsmad fra "Nordhøj1’ til pen
sionister i Skibby kommune.
Socialudvalget ansøger om køb af dr
gen vogn til madudbringning.
Birthe Petersen forudsættes at
bringe maden ud mod sædvanligt
honorar.

■t-f

%

fo

16. Socialudvalget har drøftet lukning
af børnehaverne i Skibby kommune
fredag den 13. februar 1976.
Aktionen anses for ulovlig, hvil- 1
ket er meddelt børnehaverne.
Socialudvalget indstiller, at der
trækkes i løn for dagen.

lU/

pCcUs
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17. Henvendelse fra Frederiksborg Amts
råd vedrørende etablering af 2
praktikuddannelsespladser for syge
hjælperelever fra Frederiksborg
Amts sygehjælperskole i Hillerød.
Forstander Torsten Feldt-Rasmussen
anbefaler, at socialudvalget ind
stiller til Byrådet at tiltræde,
at udgifterne i forbindelse med
sygehjælperelevernes gennemgang af
praktikuddannelse på kommunens ple
jehjem fordeles efter de retnings
linier, som indeholdes i cirkulære
skrivelsen.
Forstander Feldt-Rasmussen anbefa
ler en elevordning af 2 grunde:
a) undervisning bør være en inte- |i
i
greret del af hverdagen for per
sonale, som det, der findes på
"Nordhøj".
b) en elevordning mindsker væsent
ligt vort behov for afløsning i
forbindelse med sygdom - ferie graviditetsorlov - kurser o.lign.
En sygehjælperelevs løn: lo% af en
nyuddannets løn (skalatrin 8).
Socialudvalget anbefaler,

at ud

gifterne fordeles efter de ret
ningslinier som indeholdes i cir
kulæret , dog ser man helst, at ud
giften til løn i en teorimåned gen
forhandles, idet en fordeling her
af bør ske på alle kommuner i am
tet .
(fotokopi vedlægges)

IB. Elev

ansøger om as

sistentstillingen, der er normeret
pr. 15/7 1976 med arbejdsområde i
social- og sundhedsforvaltningen,
som sekretær for bistands gruppen.
Socialudvalget fremsender til øko
nomiudvalget med anbefaling.

19. Socialudvalget søger am tillægsbe
villing for 1975/76 for følgende
konti:
llololoaa 3 Underholdshj.

134.ooo

H a l o 2ooo9 Supp. hjælp
§ 48 og 49

■f25 .ooo

llolo 3ooo4 Underhold af
begrænset va
righed § 58.2.

8 o .ooo

12o 2o2oo 5o Underh.hjælp
v arb.løse

5 o .oo o

12o4o 2ooo7 Udd.hjælp til
enlige forsørg.

2 o ,ooo

19a2oooo5o Hjælp til under
60.000
hold § 7
21olooooo4 Grundbeløb IP
2 2 olo 2 ooo 2 Grundbeløb

FP

22olo3ooo8 Tillæg FP

5 0 .ooo
24 0 .ooo
24 g .ooo

22alo5ooo9 Pers. fornøden
heder ved ophold
på hjem FP
t I o .o o o
22olo7olo7 Pers.tillæg
(75%) FP
2 2 o 2 ololo 8 Grundbeløb

l o ,ooo
5.000

EP

22o 2alo2o5 Tillæg EP

t

S.OOO

22o2olo3o2 Pens.tillæg EP

5.000

22o2o2olo3 □verg.hjælp til
enker

4.000

fortsættes ...
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19. fortsat
22 d 3o2o2o4 Tilskud til nød
vendige hjælpem.

I

o

.

ood

23ololooo4 Lønninger DGH

2oo.ooo

23olllooo9- Hjælpemidl.DGH

15.ooo

2 3o113 o o 5□ Beklædn. og lin
ned DGH
S.ooo
23o 2o7oooo Vedligeh. af grund
og bygn. Nordhøj lo,ooo
23o2oBooo6 Inventar samt ved
ligeh. Mordhøj
lo.oo o,
26 olo2oo□! Børns ophold i
daginstit.

2o.ooo

26 o 1 o 3o d o 7 Givne henstill,

5o,ooo

26olo5ooo8 Børns anbring.
uden for hjemmet 60.000
26o5o4o5o3 Løn m.v. til dag
plejerne
13.000
27ololooo3 Alm. børnetilsk-rlbD.ooo
27olo4a 3ol Ungd.ydelse til
16-17 årige
15o.ooo
2Bo 6ololo6 Til lønmodt. for
tiden efter de
første 5 uger
45□ .ooo
1.221.000
-i- statsrefusion
75$ af 1 .o 13. g o o 759.75o
loo$ af
lo%

af

35

af

45 . 0 0 0 45.ooo
13 d .ooo^.f/.ooo
13 .o 00

4,55o

9oo.3oo
3 2o.7oo

