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Vedr, ungdomsklub for de 16-25 årige.
I oktober 1979 modtog bestyrelsen for Klub Femhøj
82 underskrifter fra unge i kommunen, som var me
get interesserede i, at der blev oprettet en ung
domsk] ub/seniorklub for aldersgruppen 16-25 år.
Efter behandling af spørgsmålet i bestyrelsen den
5.12.79» blev der afholdt møde med de unge tors
dag 31 .1 .198o. Dette møde mundede ud 1 , at der
blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejd«
forslag til virksomheds plan m.v.
Arbejdsgruppen har i et møde den 4 *2 .80 udarbejde
et konkret forslag, som er nærmere skitseret i
vedlagte notat af 5*2.198o.
Af notatet fremgår bl.a., at man i første omgang
ønsker at køre i en "prøvetid" på ca. 2-J- måned i
perioden 26.2.80 - 3«.4.80, evt. 25.3*8° - 31*5*
80, alt efter, hvornår sagén kan behandles i kul
ture],t udvalg, økonomiudvalg og byråd.
Driftsudgifterne ved de 2j måneds virksomhed er
anslået til ca. kr, 3°*°°0 >°° °g de forventede
kontingentindtægter til ca. kr. 3*°°°»oo*
Såfrem'o "prøvetiden" kører igennem uden større pr<
blemer og med god tilslutning, er der ønske fra
de unge om at klubben fortsætter til efteråret og
kører en sæson fra ca. 1.9*80 - 30.4.81.
FRITIDSNÆVttET 7 *2 ,198o : Man anbefaler, at klubben
starter hurtigst muligt og efter det oplæg, som e:
skitseret i notat cif 5*2.198o.

Kulturelt udvalg den I8 / 2- 8 0 :
Det indstilles med anbefaling til økono
miudvalget og byrådet, at der forsøgsvis
'startes en "senior" ungdomsklub for de
j 16-25 årige i 19 80 og at der ydes en til! lægsbevilling på kr. 3 o.ooo,~ for perio
den frem til den 1 . juni 1 9 8 o.
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den 14. febr. 1 9 8 o om kommunalt tilskud
til et års skoleophold i USA for sønnen
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Mandag, 25. februar 80
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Følgende medarbejdere i den sociale for~
valtning søger om kursusdeltagelse i 1.
halvdel af 198o således:
a.

Sagsbehandler
- kursus om
bistandsloven i perioden 14. - 18.
april 198o på Statens Socialpædagogiske
Semanarium. Ingen kursusafgift.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.

b.

Sekretæi
samme kursus
som ovenfor.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.

c.

Sagsbehandler
- kursus
om "Netværksorienteret socialt arbejde"
i perioden 19. - 23. maj 198o på Den
Højskole i København. Eksternatkursus.
Ingen kursusafgift.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.
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Sagsbehandler
kursus om "Anbringelse af børn og unge"
i perioden 4. maj - 7. maj 198o på "Den
kommunale Højskole". Kursusafgift 1.275
kr.
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.
SOCIALUDVALGET den 12.2.198o: Anbefales.

Sagsbehandler
* søger om tje
nestefrihed til deltagelse i kursus om "me
toder i praktisk socialt arbejde" på Den
Sociale Højskole i Odense i perioden lo. 12. juni 198o.
Der søges om dækning af udgifter til op
hold og fortæring på kursusstedet samt kør
selsgodtgørelse .
SOCIALINSPEKTØREN anbefaler.
SOCIALUDVALGET den 12.2.198o: Anbefales.
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;ødr. plejehjemmet "De tre E g e " .
orstanderen fremsender skrivelse af 29.1.
oo vedr. personalets omklædningsforhold.
)et anføres at omklædningsforholdene er un
der al kritik. Der er ca. 5o taskeskabe,
men ingen garderobeskabe.
Ved et personalemøde den 24.1.8o blev pro
blemet endnu engang drøftet. Der blev give
udtryk for stor utilfredshed med forholde
ne og der blev også talt om arbejdstilsy
net.
rorstanderen foreslår at man som Midlerti
dig ordning anskaffer 9o garderobeskabe,
't til hver personale, og får malet ca. 2
rum i kælderen.
o garderobeskabe koster ca. 25.ooo kr.
forstanderen anfører at det nævnte beløb
ikke vil kunne afholdes inden for det alm.
driftsregnskab.
SOCIALUDVALGET den l-.2.198o: Forstande
rens forslag til nødløsning anbefales.
Man søger byrådet om en tillægsbevilling
på 25.ooo kr. for 198o.

9.

øger om udsættelse med betaling af restskat for

10.

Advokat Leif Erlandsen forespørger i skrivelse af
2o.2.8o, hvorvidt

/

Dag og år:
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Mandag,
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FORSLAG TIL PLACERING AF SKOLEPASNINGSORDNING
PÅ SOLBAKKESKOLEN I DER TIDLIGERE INSPEKTFRBOLIG
Arkitektfirma, Mangor og Nagel, Frederikssund frem
sender forslag til ombygning af inspektørboligen
til skolepasningsordning til 25 børn i stue- og
kmlderplan«

l„salen bevares fortsat til skole
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Udgiften ved ombygningen andrager kr. 616.000 incl„ /fu
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moms og omkostninger. Arbejdet søges udført, så
lokalerne kan tages i brug i efteråret 1980.
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SOCIALUDVALGET LEN 12 02 «198o : anbefaler og røger
samtidig anlægsbevilling 1980 kr. 6l60ooo, Spørgs
mål om licitationsform overlades til økonomiudvalgs
BYRÅDET 19 ,2 .80 :
Guri Andersen anmoder om at sa
gen tilbagesendes til Ø.udv. til nærmere bedøm
melse vedr. udgiftsoverslaget.
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Vedr. retningslinier for gennemførelse
af lejrskoler og studierejser med folke
skolens kl.asser.
Kulturelt udvalg har i møde den 18. febr.
198o besluttet at a'jourføre de kommunale
grundbeløb, så de følger med den alminde
lige prisudvikling.
Ved byrådets godkendelse af retningslini
erne i nov. 1977 blev grundbeløbene fast
sat til:
1 f 2 dages
Lejrskole

eksursioner

........ .

kr.
-

5o,~
4 0 0 ,-

Studierejse
..
5oo,og beløbene er ikke reguleret siden.
Kulturelt udvalg har besluttet at forhøje
grundbeløbene for elevtilskud med 3o $
fra jan. 198o, hvorefter grundbeløbene ud
gør:
1 + 2 dages ekskursioner
Lejrskole .............
Studierejse
..

kr.
-

6 5 ,52o,65o,~

Vear. betaling for deltagende lærere ind
stiller kulturelt udvalg til byrådets god
kendelse, at der som hidtil kan udbetales
5o^ mere end de fastsatte elev-grundbeløb
men med et max, på kr. 75o,- til lærere,
der ikke opnår frirejse.
Ler vedlægges 1 kopi af nye reviderede
retningslinier.
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