3.
Rådhusbyggeri.
Ejendomsudvalget fremsender forslag til licita
tionsform vedr. udvidelse af Jægerspris rådhus o

i.

Vedr. evt. oprettelse af en stilling som
kurator (skolekonsulent for kuratorvirk
somhed) under den fælleskommunale skole
psykologordning mellem Skibby og Jægers
pris kommuner.
ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen har
i skrivelse af den 29. maj 1978 fermsendl
indstilling ang. oprettelsen og beskrevel
konsulentens arbejdsoxogaver.
Han belyser behovet ved nogle aktuelle
eksempler og giver sluttelig en økonomis]
redegørelse.
Fællesstyrelsen den 15/6-78:
Bjarne Nielsens forslag blev drøftet og
man besluttede at fremsende sagen til ud
talelser i de 2 kommuners skolevæsen be
gyndende med lærerrådet ved skoler med
overbygning - skolenævn og skolekornmissic
m.fl., hvorefter sagen vil blive genopta
get i et senere møde i fællesstyrelsen formentlig den 7. sept. 1978.
LÆRERRÅDET v. MBLLEGÅRDSKOLEN 5.8.78: Anbefales,
idet man samtidig gør opmærksom på nødvendigheden
af, at stillingen besættes snarest muligt.
LÆRERRÅDET v. SOGNESKOLEN 22.8.78: Anbefales aS et
enigt lærerråd.
SKOLENÆVNET v. MØLLEGÅRDSKOLEN 9.B078: Anbefales,
idet man tilslutter sig lærerrådets udtalelse.
SKOLENÆVNET v. SOGNESKOLEN : 12.9.78:

Anbefales.

FÆLLESLÆRERRÅDET 6.9.78: Anbefales.

LEDENDE SKOLEINSPEKTØR 11.9.78: Fremsendes.

Skolekommissionen den 2o/9-78:
Anbefales til kulturelt udvalg og fælles
styrelsen.
Sekretariatet den 21/9-78: Skibby byråd
meddeler i skr. af den 18. sept. 1978, at
man har godkendt kuratorstillingen ved
Skolepsykologisk Rådgivning pr. 1. febr.
1979.
Kulturelt udvalg den 2/lo-78:
Forslaget indstilles med anbefaling til
økonomiudvalget og byrådet.
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Sag vedr, legatoprettelse.
fhv0 lærer ved Kyndby-Krogstrup skole H.P« Hansen
fremsender skr„ hvori meddeles at han og hustru har
under overvejelse, at oprette et legat, hvoraf
renterne hvert år kan søges af nuværende og tidliger
elever fra 7» klasse i Kyndby-Krogstrup skole,
^egatet tænkes anvendt som støtte i forbindelse med
elevers VIDEREUDDANNELSE.
Legatet administreres af Jægerspris byråd.
Pgl. anmoder om byrådets udtalelse i sagen.
BYRÅDET 20.6.78: Man vil med tak gerne adm.
legatet.
Førstelærer H.P. Hansen har afleveret et udkast
til legatfundats, idet han meddeler, at han vil
anmode Lrs. Thoregård om at udarbejde fundatsen.
ØKONOMIUDVALGET 9.8.78: Til efterretning.

fikonomiudvalget d. ll/9 1978?
Førstelærer H.P, Hansen har fremsendt udkast fra
Lrs. Thoregaard, idet han dog gerne vil have en
kelte rettelser der er vedlagt sagen.
ØKONOMIUDVALGET 11.9.78: Man ændrer § 15 således,
at byrådet er øverste myndighed, skolenævnet for
Solbakkeskolen har indstillingen af ansøgere til
byrådet.
ØKONOMIUDVALGETS KØDE d. 9. oktober 1978:
Lrs. Thoregård har fremsendt nyt udkast til § 15
der er i overensstemmelse med økonomiudvalgets øn
sker.

7

7j_

A ,

Forslag til fastsættelse af forældrebeta
lingstaksten for skolepasningsordningen
gældende for regnskabsåret 1979:
Med udgangspunkt i driftsbudgettet for sko
lepasningsordningen for 1979 vil forældrebt
talingen ved de 3 ordningei blive følgende:
Møllegårdsskolen
225 kr. mdl. pr. barn
Sogneskolen
242 kr. mdl. pr. barn
Solbakkeskolen
3o2 kr. mdl. pr. barn
SOCIALUDVALGET den 12.9.1978: Det indstille
at der i lighed med de øvrige daginst. fasi
sættes fælles takst for de 3 ordninger med
225 kr. mdl. pr. barn, hvilket indebærer
kommunalt tilskud på 35.86o kr. til udlig
ning af taksterne.
ØKONOMIUDVALGET, den 25. september 1978:
Udsættes til man kender antallet af tilmeldinger
til ordningen
BYRÅDET 27.9.78: Til efterretning.
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bogholderiet meddeler den 12/9-78 at
der for den tidligere lejer af boligen Kyndbyvej
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9.

Form andens

Al.

Personalesag:
Assistent

yJM.__

socialforvaltningen, an

søger om oprykning til overassistent, idet det an

/ftlCLii

føres, at hun arbejder som selvstændig sagsbehand

-7

éåjt, .

Å

ler med dagpengesager, samt ansvar for boligsikring
området♦
Ansøgningen er tillige sendt til HK* klubben

10.
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Sagsbehandlervikar.
spsiger sin stilling til fratrædel*
se pr. 3l/lo 1978, idet hun har fået fast stilling
i Frederikssund,,

~7). ^U //tfUA/a

/LAU/

11 .
Genbrugspapir:
Miljøministereiet fremsender skrivelse vedr. sta
tens- amtskomunernes og primærkommunernes benyt
telse af genbrugspapir, idet man anmoder om en mpd
delelse om , hvilke kommuner der har besluttet at
bruge genbrugspapir i viise bestemte opgaver.

12.
Vejbelysning.

T f

NESA fremsender projekt og tilbud vedr. etablering
af vejbelysning på Bakkegårdsvej.
Tilskud til anlægget incl. moms kr. 27*o26,25.

Teknisk udvalg fremsender sagen til EK-udvalget
m h.t. fornøden ekstrabevilling. Udvalget anbefa
ler projektet til udførelse i indeværende år.
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13.
Lokalplan nr. 18«
Der ønskes udvalgets stillingtagen til den videre
procedure omkring det af lokalplanforslaget om
fattede erhvervsområde - jfr. byrådets behandling
af sagen den 21.3.1978*
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initial

XX

Baunehøj Efterskole«

Forstander Erik Odde fremsender ansøgning om op
stilling af container for dagrenovation.

T

Teknisk udvalg 5*lo.78:
Fremsendes til ØK, idet den foreslåede container
ordning anbefales, såfremt ejeren selv sørger for
bortskaffelse af affaldet udenfor Jægerspris kom
mune, og ejendommen således fritages for gældende
renovationsordning.

T I L L Æ G S D A G S O R D E N
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Kignæshallen - Ventilationsanlæg.
I fortsættelse af Kulturelt udvalgs behandling af
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nærværende sag fremsender Fa Dines Jørgensen og co
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teknisk redegørelse samt skitseprojekt for nyt

OO JIXslOt
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ventilationsanlæg.
Der er her tale om et anlæg, som er dimensioneret
for 4oo-5oo personer.

Overslagspris: ca.32o,ooo.

Såfremt ventilationsanlægget ønskes suppleret med
køleanlæg, vil udgiften hertil andrage ca.llo.ooo.
De anførte priser er ekscl.morns.

Kulturelt udvalg den 5/lo-78:
Der foreligger nu 2 overslag (tilbud)
vedr. udbygning af ventilationsanlægget
i Kignæshallen:
1) LN luftteknik, Femhøjvej 58, JægersPr i s -

Nyt anlæg kr, 132.25o,- excl. m.
Alle bygningsarbejder excl. ma
lerarbejdet er indeholdt i tilbuddet.

2)

Kulturelt udvalg indstiller til økonomiud
valget, at man antager Leth-Nissens til
bud, Der ansøges orn en særbevilling i 197É
på kr. 1 7 5 *0 0 0 ,- til brug for projektets
gennemførelse.
Der er sket prisstigninger og momsforhøj
else siden tilbuddets afgivelse, ligesom
malerarbejdet er excl« Endvidere kan der
forekomme uforudsete udgifter.
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