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Bygningsrådet.
a. Udskrift af bygningsrådets møde den 29/4 1970
vedlægges i fotokopi til kommunalbestyrelsens
efterretning.
b. 29/4 1970 pkt. 1.
Blikkenslagermester Jørn Lindhardt, Højtoften
18, Skibby ansøger om dispensation med hensyn
til bygningers afstand fra naboskel, nærmere
betegnet mod matr.nr. 19 ai Skibby by og sogn
Pilehavegård, j.nr. 2 - 1970.
Bygningsrådet anbefaler, at bygningen tillades
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placeret 2,5 m fra skel til matr.nr. lo L.
2.

Udvalget for faste ejendomme.
a. Skrivelse fra advokat Arne Stecher vedr. ved
tægter for grundejerforeningen Vellerup sommer
by § 4 9 stk. 3 og § 6 stk. 1.
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Udvalget indstiller, i henhold til tidligere
kommunalbestyrelsesbeslutning, at der optages
forhandling med udstykkerne og grundejerfore

7 ? ■Io - s /T v

ningen om sagen.

3.

Teknisk udvalg.
a. Udskrift af udvalgets møde den 3o. april 1970
vedlægges i fotokopi til kommunalbestyrelsens
efterretning.
b. Anlæg af parkeringspladser m.m. ved "Rendebæk
ve jen” .
Udvalget indstiller, at der på matr.nr. 26
Venslev erhverves areal til ca. lo pladser ud
for feriekolonien "Rendebækhus"s private parke
ringspladser. Der opsættes fartbegrænsning 2o
km. underskilt "legende børn". Pra vejgaffel
fra parkeringspladsen opsættes parkeringsfor
bud indtil havstokken. Endvidere skilt med
"Forsigtig kørsel, børn". Hjemmet giver tilla
delse til brug af rampen ved af- og pålæsning
af både. Kyvsgård tilbyder at stille parkerings
arealet vederlagsfrit til rådighed mod at are
alet drænes.
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c. Skibby handelsforening ansøger Frederiksborg
amts vejinspektorat om dispensation for be
kendtgørelse om vejafmærkning nr. 225 af l/7
1955 f.s.v. angår de af foreningen opstillede
skilte ved den nordlige og den sydlige indkørse
til Skibby by fra landevej nr. 25.
Udvalget indstiller, uanset ovennævnte bekendt
§ 88, at de omhandlede skilte kan bibeholdes,
idet disse har en sådan udformning og er an
bragt sådan i forhold til den øvrige afmærkning
af vejen, at de ikke kan give anledning til vild
ledende orientering af trafikanterne.

4.

Udvalget for kulturelle anliggender.
a. Udskrift af udvalgets møde den 4/5 1970 ved
lægges i fotokopi til kommunalbestyrelsens ef
terretning.
b. Ansøgninger om tilskud anbefales således s
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Sukkersyge

kr.

2oo,oo

Dannevirke

kr.

loo,oo /

Sclerose

kr. 2oo,oo/

Vanføre

kr. 2oo,oo/
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Skibby Trop og Flok samt pigespejderne søger

I‘

tilskud til driften samt til sommerlejre.
Udvalget indstiller, at der ydes et tilskud på

7 ? - / - 3?.

kr. 25oo,- for året 197o/7i. Dette tilskud skal
dække alt også førertræning m.v.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

c. Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der
ansættes en arbejdsmand under udvalget til at
passe anlæg, gadekærspladser, sportspladser,
km.kontor m.m.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
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Kongeriget Danmarks Hypotekbank meddeler, at kom
munen kan overtage statslånet i ejendommen Hoved
gaden 16, Skibby matr.nr«, l u

på vilkår, at ren

ten fra 1. oktober 1969 forhøjes til 11 %.
Økonomiudvalget indstiller, at restbeløbet kr.
‘•10o228,- indbetales til Hypotekbanken.

a. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen for "De
Gamles H jern"

b. Valg af delegeret og stedfortræder til kommu
nernes Landsforening.
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c. Ejner Jørgensen, Skuldelev
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valgt til stævnings

mand for Skuldelev sogn den 9/2 1970 anmoder om
at blive fritaget for hvervet.
Evt. valg af ny stævningsmand.
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