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1. Bygningsrådet.
a. Udskrift af bygningsrådets møde

23/9 1970

fremsendes i fotokopi til kommunalbestyrelsens
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efterretning.

b. Den 23/9-70 pkt. 8.
Palle Christensen, Cypresalle 43, Kastrup an
------

søger om principiel tilladelse til at opføre
nyt typehus på det eks. hus’s plads på matr.nr.
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19 <L 19 c. og lo6 Skuldelev by og sogn,
T

j.nr. Io g -1970.
Bygningsrådet:

Børge Sørensen vil fremkomme

med en redegørelse efter besigtigelse af ejen
dommen.

Vi-t-

H

'■

3

Ejendomsudvalget.
a. Udskrift af ejendomsudvalgets møde den 23/9-70
fremsendes i fotokopi til kommunalbestyrelsens
efterretning.

b. Den 23/9-70 okt. 5.

1
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Advokat Henning Rasmussen, Vester Voldgade lo,
København V forespørger om kommunens principi
elle stillingtagen til en sammenlægning af matr.
nr. 2 a Røgerup og matr.nr. 9 a Røgerup, j.nr.
28-3-4-3®

i

Udvalget anbefaler, men indstiller, at udkørs
len til den ny ejendom placeres længere syd på

I6'51$/Tx>

ad bivejen.

c. Arkitekt Sven Langhans, Lodsoldermandsgården,
Toldbodvej 93, Rørvig fremsender udstyknings
plan vedr. matr.nr. 35 n, 37 b m.fl. Østby by

~r,

Selsø sogn.
Udvalget indstiller, at udstykningssagen ikke
godkendes, idet vejretningsplanen er ufuldstæn

26-5

dig.
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Teknisk Udvalg.
a, Udskrift af teknisk udvalgs møde den 2/lo 1970
fremsendes i fotokopi til kommunalbestyrelsens
efterretning.

b. Den 2/lo-70 nkt. 4.
Menighedsrådet i Skuldelev fremsender forslag

/(/Ot-

til regulering af parkeringsplads og adgangsvej]
til Skuldelev Kirke, j.nr. 61-2-57/70.
Udvalget indstiller, at tilkørselsvejen regule
res og tæppebelægges, der opsættes kantsten i
vejside og udføres afløb. P-plads kan ikke ud
føres nu.

c, Den 2/10-70 pkt♦ lo.
Marbækgrøf ten.
Udvalget indstiller, at der erhverves mere a
real på Knud Ph. Nielsens side, idet skelpæle
nu afsættes l,o m fra kronekant af grøften.
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d. Udvalget indstiller, at der gives Poul Erik
Pedersen, Ejstrupvej 24, Hvidovre autorisation
som gas-, vand- og sanitetsmester i Skibby
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kommune.

[• Boligministeriet meddeler i skrivelse nf 6/lo-70
godkendelse af byplanvedtægt nr« 4 ( området ml.
Hovedgaden - S«l4øv@j - Landevej 25).
Byggemodning af udstykningsområdet.
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5 , Ejendomsudvalget 25/9-70 nkt. 4.
Menighedsrådet i Skuldelev anmoder om et nyt lig
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kapel ved Skuldelev kirke, da det eks. er i en
yderst dårlig forfatning«
Udvalget indstiller, at der opføres et nyt ligkapel
og at det gamle fjernes«
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Skolebyggeri i Skibby.
a. Undervisningsministeriet meddeler i skrivelse a1

4 /■

23/9 1970 forhåndstilsagn om igangsætningstil
ladelse til 1. etape af den nye skole i"Skibby.

r

V
/

5 3 - 20- 1 5 /7 0

1

1

- J' / J

1
6.

J ■
A
C.
.y

V

\7
/

1
1
__>
!<

1ti

Det er en forudsætning for udstedelsen af igang
sætningstilladelsen, at kommunens undervisning
i 8. - lo. skoleår ved den nye skoles færdiggø
relse samles på denne skole.
b. Byudviklingsudvalget for Hornsherred meddeler i
skrivelse af 1. oktober 1970 tilladelse til gen'
nemførelse af den projekterede skole.
c. Borgmesteren fremsætter redegørelse vedr. skole
byggeriet.
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a. Mælkeordningen i Skibby kommune.
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Skrivelse fra gårdejer Brik Andersen, "Strøhøj
gård" Skibby med forespørgsel om ikke gårdejer
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Valdemar Petersen, som medlem af Hornsherreds
andelsmejeris bestyrelse er inhabil i sager
vedr. kommunens forsyning med mælk m.v.

b. Skrivelse fra kommunernes Landsforening om en a:j
monopoltilsynet godkendt forhøjelse af detail
—

priser på mælk m.m.

Skibby sygekasse anmoder kommunalbestyrelsen om et
tilskud for at nedbringe sygekassens udgifter til
skolesøgende hørns tandpleje.
Tilskud 1969/70 kr. 15.000 ,Har ikke været behandlet af økonomiudvalget.

Kommunernes Landsforening henstiller kommunen, at
tilskuddet til skolebørns tandpleje fra 1. jan.
1970 forhøjes til kr. 8 4 *00 pr. år.
Ordningen anbefales at omfatte børn indenfor den
undervisningspligtige alder, børn, der fortsætter
skolegangen i 8.- 9. og lo. klasse, realafdelingen,
gymnasium eller HF.klasser.
Det henstilles ligeledes, at der ydes støtte til
tandregulering med 5o % af udgifter indtil kr.looo'’
,
og med loo% af udgifterne herudover.
Har ikke været behandlet af økonomiudvalget.
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