JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes øko
nomiudvalgsmøde
Mandag, den 10. april 1978, kl. 15.00

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse I,
med følgende
D A G S O R D E N

:

/

1 .s u -

søger om eftergivelse af restskat for indkomståret

2. '{/Vr.U ■
Tidspjan vedr, budgetlægning for 1979 til 1982
Af hensyn til den forestående budgetlægning søges
økonomiudvalgets godkendelse af nedenstående
tidsplan :
Administrativt oplæg - udarb.
af adm.+div. ledere samt udv.form....
Udvalgsbehandling (på grundlag
af adm. budgetoplæg) ..........•.....
økonomiudvalgsbehandi ing( gennemgang
af total budgetønske) ..............
Byrådsbehandling - 1. beh...........
Økonomiudvalgsbehandling ............
Byrådsbehandling - 2. beh.
Færdigtrykt budget udleveres ........

færdig den
28.4.1978

23 .6 .19/8
7.8.1978
15.8.19/8
11.9* 1978
19.9.1978
17 «1°*1978

Det bemærkes, at ovennævnte tidsplan ikke inde=
holder ekstrakørsler på EDB-eentralen i tiden
7 .8 til 15.8.1978

Fastsættelse af prisstigningsprocenter for
perioden 1378 til 1982
Kommunernes Landsforening har fremsendt vej=
ledende procentstigninger til brug ved den fore=
stående budgetlægning.
Økonomiudvalget forespørges derfor om disse skal
følges.
Procentstigningerne er:
art

fra 78
til 79

fra 79 fra 8o
til 8o til 81

fra 81
til 82

o

6 ,o

6 ,o

6 ,o

6 ,o

7,o

7,o

7,o

7,o

5,o
3
anskaffelser
5,o
4
Fremmede tj.yd . 6 ,o
5
pengeoverførsi .lo, o

5,o

5,o

5,o

5,o

5,o

5,o

6 ,o

6 ,o

6 ,o

9,o

9,o

9,o

div.anlæg

1
løn

2
varekøb

6
Finansudgift

0,0

0,0

0,0

0,0

6.5
korrmi. tilskud

9,o

9,5

9,5

9,5

9,o

9,5

9,5

9,5

6 ,o

6 ,o

6 ,o

6 ,o

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5
8.5
Generelle tilsklo,o

9,o

9,o

9,o

9,o

9,o

9,o

6.6
Ti 1ba ge be tal te
skatter
7
div, indtægter

8
finar sind t*
8,4
refusioner

8,6
skatteindt.

9,o

9,5

9,5

9,5

9 .
interne post.

6 ,o

6 ,o

6 ,o

6 ,o

La. der ikke er nævnt nogen stigning fra 77 til
er det ensbetydende med, at kommunen ikke ønsker
ændringer i fremskrivningsgrundlaget som er
sidst vedtagne budget (1978 )
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Samtykke til ophævelse af div, konti i
pengeinstitutter
Tå grund af ønsket om, at reducerer kommunens
kontoantal i pengeinstitutterne, søges byrådets
samtykke til at hæve følgende konti og overførei
summen til kommunens alm. beholdning:
saldo pr.
konto
konto hr. i S DS
kommunen
21.3.1978
o42-44-ol587
o42~44~ool65
o 42-44~o o 343
o 42-44~o o 2o 3

o42-44-oo221
o42~o5-o2898
426-o5441
o42-o5-o2928
o42-44-ol277

8o4-oo-17o-o4
(9o4-oo-o9o-o8 ),,.
804-00-I90-07
(9o4-oo-lco-o6 )...
8o4-oo-2 1 o~ol
(9o 4-oo-llo-o2 ).,.
8o4-oo-23o~o4
(9o4-oo~12o-o9)..♦
8o4~oo-25o~o7
(9o4-oo-l30-05 )...
8o4-oo-27 o-5o
(9o4-oo-14o-ol)...
843-°o-31o-o8
(943- o o -16o -o 5)»..
8o4~oo-29o~o2
(9o 4-oo-1 5 o-o8 )...
8o4-oo-31o-o7
(9o 4-o o ~16o -o 4 )..«

ialt kr,

216.622,94
lo8.522,24
622.529,30

569 .323,48
244.214,55
2.o9o,58
7.192,59
2.423,18

1 .076 .604,04
2.849.522,90

Hertil probiber ede bøger som kræver
godkendelse af tilsynsrådet, hvilket
er givet i brev af 2 ,1,7 8 jour.
nr. 089-225 - 2-3 -1977:
842-00-630-09
426-05433
(942-oo-32o-o2),,.
o42-44-ooo68
8o4-oo-o41-o7
(9o4-oo-o25-5o),..

•

218,93

6]6 , 1 7 1 ,00

ialtjKr^jM^. 912,83
Det bemærkes, at ovenstående bøger vedr, tidl,
fonds som bl.a. var pålagt af styrelsesloven før
1.4«197o. Ved seneste styrelseslov samt indførelse
af nyt regnskabssystem er begrebet "fondsdannelse"
ophævet.

5.
Vedr, forskudskasse til erhvervsorientering.
Erhvervskonsulent P, Herskind-Jørgensen søger om
en forskudskasse på kr. 4co,oo.
Beløbet skal anvendes til elevernes befordrings^
udgifter ved virksomhedsbesøg.
På nuværende tidspunkt får eleverne refusion ved
at P. Herskind attesterer bilag, hvorefter elevern
tager til kommunekontoret og hæver beløbet.
Beløbet søges fra. 1.8.1978 og der vil blive
a.fregnet hver måned.

6.

Jægerspris boligselskab "Mølleparken11:
Boligselskabernes Landsbyggefond fremsender skr.
af 16 . marts 1978 vedr« sekundær håndpantningser
klæring af 2 l/ll 19 77 « Fonden har samtidig noteret
at kommunens lån til fonden kr. 557 .4oo,- er mod
regnet i grundkøbesummen.

Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 7.
marts 1978 Vedrørende honorarer til formænd for
byrådets stående udvalg, til formænd fér skole
kommissioner og ligningskommissioner samt funk
tionshonorar til byrådets viceborgmestre«

8.

Dalby Idrætsforening forespørger i skr.
af den 14. marts 1978, om Jægerspris
byråd vil spille en fodboldkamp på bane
i Dalby søndag den 25. juni 1978 i til
knytning-idrætsforeningens sommerfest.

Vedr. rejseforsikring for kommunalbestyrelsens
medlemmer og kommunale medarbejdere.

10.
Vedr, ansøgning om støtte fra Hovedstadsfonden 197
Hovedstadsrådet fremsender skr. af 1/2 1978 vedr.
områder og betingelser for lån eller tilskud.

Dag og Sr:
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Indenrigsministeriets skrivelse af 8/3 1978 vedr#
1. Tilskud efter objektive udgiftsbehovskreterier
2. Tilskud og tilsvar i h.t. lov om kommunal ud
ligning.
3# Tilskud og tilsvar i h.t. lov om udligning i
hoveds tadsomtådet o
4# Afregningen af tilskuddene og tilsvarende«

^ f

U( tCLtctC

Vedr# budgetsamarbejde mellem staten og kommunerne
Landsforeningens skr. af 3/5 1978 vedr# ovennævnte
vedlagt debatpjece til brug for eventuel kommende
debat vedr. sagen#

'%
iuf'rfu

.

SU/1/l * / U écd/C

13.
Centerareal.

I'ZiÅdci

Coi

^
Jægerspris vandværk har anmodet om en forhandling
med udvalget omkring den kommende vandforsyning
til ovennævnte område.
Sv. Aage Petersen er tilsagt til kl. l6 .oo.

L#9,1977: Man afventer et nærmere oplæg
fra vandværket m.h.t. en forde
ling af udgifterne#
3.3.1978: modtagst a ’contobegæring/besVoS.d#

2o#3.1978: i/S Jægerspris vandværk fremsender
ovenfor nævnte opla'g, hvoraf det fremgår,
at vandværket ansøger om et kommimalt
tilskud på kr. 95 »ooo + moms.
.4.1978: TEKNISK UDVALG fremsender sagen til ØKO
NOMIUDVALGET, idet udvalget ikke kan an
befale det her ansøgte tilskud.

4^
/

7

--------------- /

14.

I

Vedr. arbejdsudvalget for udendørs banei
og idrætsanlæg.

/

Kulturelt udvalg den 3/4-78:
Det indstilles til byrådets godkendelse,
at Preben Karlsen indtræder i arbejdsud
valget i stedet for Hartvig Pedersen og
at frad. for JIK fodbold, Jesper H enrikse
indtræder som repr. for idrætsforeninger
i stedet for Preben Karlsen.

15.

lærer
Sogneskoler
ansøger i skrivelse af den 6/3-78 orn nec'
sat timetal i skoleåret 1978/79 mod til
svarende nedsættelse af lønnen.
’Pgl. ansøger orn 5 timers nedsættelse pr.
uge og skolen har anbefalet det ansøgte.
Skolenævnet den 13/3-78:
Det ansøgte fremsendes med anbefaling tr
kulturelt udvalg.
Skolekommissionen den 15/3-78: Anbefaler
Kulturelt udvalg den 2o/3-78:

Anbefaler

fremsætter i skrivelse af den 27. febr.
1978 forslag til oprettelse af en ny 1.
hjælpeklasse ved Skibby kommunale skole
væsen fra skoleåret 1978/79.
Skolekommissionen den 15/3-78:
Det indstilles med anbefaling til kulturelt udvalg m.fl,, at Jægerspris kommune
tager del i udgifterne i forbindelse med
oprettelsen af en ny hjælpeklasse i Skit
by kommune.
Elevfordeling: 1 elev fra Jægerspris og
2 fra Skibby kommune.
Jægerspris kommune andel af udgifterne
for denne form for lovpligtig undervis
ning vil svare til den beregningsform, 6anvendes i forbindelse med obs-klassen i
Skuldelev. (Taksten svarer til det beløtsom kommunen tilbagebetaler staten for e
lever, der modtager undervisning i priveeller statslige skoler og som modregnes
månedsvis i bloktilskuddet)
Kulturelt udvalg den 2o/3-78:
Anbefales.

Dag og år:
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Vedr. ansættelse af nye lærere ved Jægerspris kommunale skolevæsen pr. 1 . aug.
1978.
Et foreløbigt skøn over lærersituationen
viser, at kommunen formentlig skal ansæt
te ca. 1 5 lærere til skoleåret 1 9 7 8 /7 9 #
Lette store tal fremkommer ved et sammen
drag af
a)
b)
c)

d)
e)
f)

ubesatte embeder, der pt. læses af
vikarer
aldersreduktioner
embeder, der opstår i forbindelse
med bevilling af timenedsættelser
til lærere (mod tilsvarende nedgang
i løn)
timereduktioner for særligt kvalifi
ceret arbejde (rettereduktioner og
klasselærerfunktion m.v.)
Møllegårdskolens videre udbygning
med en årgang
samt et større elevantal for kommu
nen som helhed.
M. V.

Jfr. skolestyrelsesloven er kommmnalbesty
reisen den ansættende myndighed,på grund
lag af indstilling fra skolekommissionen.
Hvis en ansøger søger en bestemt skole,
skal skolenævnet ved pågældende skole ud
tale sig om ansøgningen.
Gennem flere år er Jægerspris kommune kom
mune blevet "sorteper", hvad der tydeligt
kommer til udtryk ved flere ubesatte em
beder .
Denne situation er opstået ved, at man ha
kørt ansættelsesproceduren regelret efter
forskriften og med det resultat, at når
kommunalbestyrelsen omsider fik mulighed
for at træffe sin afgørelse, så havde de
bedste ansøgere modtaget ansættelse i en
anden kommune, hvor man handlede hurtige
re .
Skoleforvaltningen anmoder således kommu
nalbestyrelsen om at træffe beslutning om
at ANSÆTTELSESULVALGET, der består af
Skolekommissionens formand
Kulturelt udvalgs formand
Formændene for de 3 skolenævn
ledende skoleinspektør
Sekretær
samt
skoleinspektøren ved en skole, når en an
søger spec. har sc?gt hans skole.
Skolenævnene behandler fortsat alle ansø
gere, der søger ansættelse ved pgl. skole
Efter stillingsopslag i Statstidende og
Folkeskolen er der ved ansøgningsfristens
udløb den 1 2 . febr. 1 9 7 8 indkommet 24 an
søgninger (seminarieuddannede).

u.

(tc c ^ a / ^ y \

18.

Å ls

Kulturelt udvalg den 14/11-77:
Vedr* oprettelse af skolebibliotekarstil'
ling ved Møllegårdskolen fra 1. aug. 197
Under henvisning til udbygningsplanen fo:
folkeskolen i Jægerspris kommune samt bu
get for regnskabsåret 1 9 7 8 ansøger kultu
relt udvalg om bevilling til at oprette
skolebibliotekarstilling ved Møllegårdsk
len pr. 1 . aug. .1 9 7 8 .
Frederiksborg amtsråd har i 1977 skrift
ligt påtalt, at Jægerspris kommune er de
enéste kommune i amtet, der ikke har ud
bygget skolebiblioteksområdet i takt med
folkeskolen - Møllegårdskolen«
ØKONOMIUDVALGET 12.12.77: Anbefales.
BYRÅDET Po.12.77: Økonomiudvalgets indstilling god
kendes.

Skolekommissionen den 18/1-78:
Godkendt. Stillingen opslås ledig på
sædvanlig vis i Folkeskolen og i Stats
tidende ,
Sekretariatet den 19/1-78:
Bjørn Godt-Hansen anmodet om et forslag
til annonce incl. evt. fagønsker.
Møllegårdskolen fremsender en redegørel
se for nogle konsekvenser for skolen ved
eksternt opslag af stillingen.
Sekretariatet den 6/3-78:
Skoleinspektør Bjørn Godt-Hansen meddele:
at der kun foreligger 1 ansøger:
Overlærer Åse Christoffersen, Møllegårds'
Skolekommissionen den 15/3-78:
Det indstilles med anbefaling til økonom
udvalget og byrådet, at stillingen som s
lebibliotekat ved Møllegårdskolen besætt
med overlærer Åse Christoffersen fra den
aug. 1 9 7 8 .
Kulturelt udvalg den 2o/3-78: Det indsti
les med anbefaling til økonomiudvalget o
byrådet, at overlærer Åse Christoffersen
ansættes som skolebibliotekar ved Mølle
gårdskolen fra skoleåret 1 9 7 8 /7 9 «

Dag og år:
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19.

Fælleslærerrådet v/ Freddie Nielsen fore
slår i skrivelse af den 2 1 . febr. 1 9 7 8 ,
at fælleslærerrådets repræsentanter og
fagudvalgsformændene bevilges tirnemæssig
kompensation for det meget tidskrævende
arbejde med udarbejdelse af ny undervis
ningsplan for Jægerspris kommunale skole
væsen.

d / Utl

79? tf ^

(Lu ^

o/IL

/(ØCO

' 0 ^

Det indstilles, at der bevilges:
Fælleslærerrådets repr.
Fagudvalgsformænd

{ CC

2 timer ugentQ
1

ledende skoleinspektør Finn Hansen frem-?
sender forslaget med anbefaling.
Skolekommissionen den 22/2-78:
Skolekommissionen er positiv for bevil
ling af sekretærhjælp til styringsgrup
pen samt honorarer til fælleslærerrådets
repræsentanter og fagudvalgsformændene.
Fælleslærerrådet anmodes således om at
fremsende et overslag til brug for sagens
videre behandling.
Sekretariatet den 9/3-78:
Fælleslærerrådet fremsender forslag til
bevilling af sekretærhjælp og honorarer
til fagu dva1g sformænd„
Ved nedsættelse af lo fagudvalg vil ud
giften andrage:
Sekretærhjælp i 45o timer
22,5oo
Honorar til fagudv.fmd.
26.4oo
1 styringsmedlem
6,6oo
Talt .................. . ...kr.___ 55^509
Ved 8 fagudvalg vil udgiften være
Ved 12
Sekretariatet den 9/3-78:

5o,22o
6o,78o

Lærer Frank Jørgensen er som repræsentant
for fælleslærerrådet vedr, udarbejdelse
af nye læseplaner (styringsgruppen) ind
kaldt til kl. 17,00,
Skolekommissionen den 15/3-78:
Det indstilles med anbefaling til kultu
relt udvalg, økonomiudvalget og bvrådet,
at der bevilges (tillægsbevilling) kr.
6 0 .0 0 0 ,- til skolevæsenet til brug for
udarbejdelse ef nye, lokale læseplaner.
De nye læseplaner vil foreligge klar til
ibrugtagning til skoleåret 1 9 7 9 /8 o.
Kulturelt udvalg den 2o/3~78: Det indstil'
les med anbefaling til økonomiudvalget,
at der ydes en tillægsbevilling til skole'
væsenet i regnskabsårene 1 9 7 8 og 79 til
brug for udarbejdelse af nye læseplanerkr, 6 0 .0 0 0 ,-.

z

CCd /}4k,'

/tt v t f i

20.

\
A i

Vedr, lærerboliger:
9

C

-tL

Ct.

l

Dag og år:
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21.

fuubAjfy

J

tørboligen pa
på
Vedr, ombygning af inspektørboligen
Sogneskolen til børnetandklinik:
I henhold til den sociale udbygningsplan
for perioden 1978 - 83 har byrådet vedta
get, på baggrund af aktivitetsudvidelsen
på børnetandplejeområdet, at tilvejebrin
ge nye kliniklokaler i inspektørboligen
på Sogneskolen. Fra den 1.8.77 er 9. klas
seårgangen medtaget i ordningen. Fra 1.1.
1978 er de 3 årige medtaget i ordningen
og der medtages herefter 1 småbørnsårgang
hvert år pr. 1. januar indtil ordningen
er fuldt udbygget for børn i alderen 3 år
til og med 9. klasseårgangen.
I mellemtiden er inspektørboligen på Sog
neskolen blevet indrettet til klinik for
Skolepsykologisk rådgivning indtil der kan
etableres varige lokaler på Møllegårdssko
len til psykologerne.
Ved forhandling mellem socialudvalget og
kulturelt udvalg er der opnået enighed om
at inspektørboligen ved udgangen af inde
værende skoleår ombygges til skoletandkli
nik og at skolepsykologerne flytter over
i den eksisterende tandklinik på Sogne
skolen indtil der varigt kan skaffes psy
kologerne lokaler på Møllegårdsskolens II
etape. Ombygningen af henholdsvis inspek
tørbolig og eksisterende tandklinik søges
om muligt gennemført i sommerferien.
I fortsættelse af ticli. drøftelser vedr.
ombygningen fremsender arkitektfirmaet
Mangor & Nagel skitseforslag til ombygning
af inspektørboligen til tandklinik, omfattend.e 3 tandlægestole, reception, vente
værelse, profylakserum, sterilisationsrum,
kontor, frokoststue samt røntgenrum.
Efter arkitiektfirmaets overslag vil ud
gifterne udgøre:
226.ooo
50.000
70.000
54.000

Kåndværkerudgifter
Ekstra isolering
Omkostninger
Moms
ialt

ca.

kr.
kr.
kr.
kr,

41o.ooo kr
fortsættes

U

{

fortsat

Overtandlæge Hesselgren, Frederikssund,
fremsender overslag over indretning af
klinikken med tandlægeligt udstyr og kon
torinventar således:
Tandlægeligt udstyr
195.ooo kr.
Moms
35.1oo kr.
230.100 kr.
Kontorinventar
35 .0 0 0 kr .
265.100 kr.
675.1oo kr.

Total ombygningsudgift

Der er på budgettet for 1979 afsat 5oo.oo(
kr. til formålet.
Under hensyn til at ombygningsarbejdet
skal foregå i sommerferieperioden indstil
ler arkitekten at arbejdet udføres af lok;
le håndværkere således:
Ejner Bang Nielsen
Murer:
Tømrer, snedker,
Hartvig Clausen
gulv og glas :
Koldby.
V.V.S.
Helge Larsen
El:
Helge Drews.
Maler:
Rådgivende ingeniør: Dines Jørgensen.
EJENDOMSUDVALGET den 8.2.1978:
A n b e fa le s .

ØKONOMIUDVALGET d e n 1 3 . 2 . 1 9 7 8 :
t a v s h e d s p lig t . A n b e fa le s .

u b e tin g e t

SOCIALUDVALGET den 14.2.1978:
Anbefales.
BYRÅDET 21.2.78: -godkendes, idet man dog anmoder
socialudvalget om at tage forhandling vedr. in
ventarudgifter.

Der har været afholdt forhandling med ovt
tandlægen om størrelsen af inventarudgif
terne ved klinikkens indretning.
Ved at overføre 1 tandlægestol m.m. fra
gammel klinik til ny klinik vil kunne op
nås en besparelse på ca. 64 .0 0 0 kr. - ud
giften ved overflytningen. Overtandlægen
gør dog opmærksom på, at der ikke er tal«
om tidssvarende klinikinventar.
fortsættes

Dag og år:
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SOCIALUDVALGET den 28.3.1978: Vedr.
spørgsmålet om inventarudgifter til den
nye klinik anbefaler udvalget at der an
skaffes 3 nye klinikstole, idet de eksi
sterende klinikstole er af ældre dato
og ikke velegnede til småbørnsbehandling.
Det vil endvidere være forbundet med uforholdmæssige store udgifter om få år at
skulle udskifte -de gamle stole med nye.

A lV
22.

Vedr, driftsoverenskomst mellem pleje
hjemmet Kignæs og Jægerspris kommune:
Kommunalbestyrelsen indgik den 1. oktober
1975 overenskomst i henhold til omsorgs
lovens § 7 med plejehjemmet Kignæs.
Efter reglerne i bistandslovens § 141 skal
der senest 31. marts 1978 indgås overens
komst efter reglerne i bistandslovens §
79 med private institutioner.
Udkast til ny overenskomst i h.t. bistands
lovens § 79 vedlægges.
SOCIALUDVALGET den 28.3.1978: Anbefales.

■43.
23.
Vedr, udvidelse af Rådhuset.
I henhold til byrådets vedtagelse i mode d. 2o.
december

1977 »

føtU/UUU'

vil spørgsmålet om udvidelse af

Rådhuset være at tage op til behandling i det

(t

nye byråd. Det drejer sig specielt om pladsfor
holdene i socialforvaltningen, samt til revisionen.
Herunder forhandlingslokaler.

/Uc y

24.

f

/<LCtcd

Vedr, ungdomsarbejdsløsheden:
Frederiksborg amtsråd forespørger hvor
vidt kommunen ønsker at oprette ekstra
ordinære praktik og lærepladser i den
kommunale forvaltning, institutioner og
virksomheder.
Amtskommunerne kan i henhold til under
visningsministeriets cirkulære af 4.11.
19 7 7 efter ansøgning yde tilskud (loo %
til oprettelse af sådanne lærepladser.
SOCIALUDVALGET den 28.2.1978: Anbefale;
oprettelse af elevplads i den kommunale
forvaltning.
ØKONOMIUDVALGET 13.3.78: Sabroe forelægger sagen
for afdelingscheferne.
Afdelingsmøde d. 17/i 1978:
Sabroe forelagde sagen. Man indstiller til økono
miudvalget, at spørgsmålet om ansættelse af elev
udsættes, indtil der evt. bliver afklaring af sag
vedr. evt. udbygning af rådhus, idet man ikke men
det med de nuværende pladsforhold vil være muligt
at placere en elev <hg give denne en forsvarlig ud
dannelse.

25.

O c u u d U //.
vedr» retningslinier for deltidsbeskæftigelse af

70 C(O

tjenestemand.
Landsforeningens skr. af 9« februar 1978 vedr,

/ku

t

ovenstående.

26.
Assistent

ud

A
Z
Bogholderiet, ansøger

om at komme på nedsat arbejdstid fra 1/9 19780

Dag og år:

Mandag, 10. april 1978
27.

702
Formandens
initialer:

C

skattevæsenet ansøger om tjenestefi
•ed den 5/5 78* dækning af kursusafgift kr. 495*-»
:ransport og diæter i forbindelse med skatterevisor-;
orenlngens årsmøde på den kommunale højskole i Gren!
. dagene 4* 5« og 6. maj 1978«
opi af dagsorden vedlægges.

28,

Blad nr.

XJf .
i?.
\j 6~tJ? c-C'

{

.

Socialinspektøren søger om dækning af rej
se- og opholdsudgifter og diæter i forbind
else med deltagelse i generalforsamling
og kredsmøde i Foreningen af Socialchefer
i Rønne i dagene fredag den 14. og lørdag
den 15. april 1978.

i

^9, Surz.'/frc/'.

29 .

Socialinspektøren søger om betaling af
årskontingent for 1978/79, kr. 25o,oo,
til Foreningen af Socialchefer i Danmark.

TILL/EGS DAGSORDEN

/S:

(3 O. Clt i (X+.L GUu.

30.

(Xy
Kloak/etageboliger.

/ / '(etc,,

Under henvisning til byrådets beslutning af
3o*l*1978 har man den 4*4.1978 afholdt indbudt
licitation vedr udførelse af sparebassin med
felgende resultat:
Magnus densen
Arne Larsen
dohs.Sørensen
Bjarne Thorsen

kr.
~
-

Til orientering for ØKONOMIUDVALGET kan meddeles,
at TEKNISK UDVALG XXKXXKKXKKKKKEKNEE
i et efterfølgende møde udpegede entreprenør
dohs.Sørensen som entreprenør*

1—

31.

Dyggerladsvej« Mølleg&rdskolen
Til økonomiudvalgets orientering skal meddeles,
at licitation på byggeplads har været afholdt
den 6.4.1978«
Følgende tilbud indkom:
Magnus Jensen, Jægerspris
Arne Larsen, Jægerspris

kr.
kr«

ø

Da Arne Larsen tilbud ligger indenfor tidligere
godkendte rammer er tilbud accepteret«

32.
;3Egeh.us e t .

Teknologisk Institut, Tåstrup fremsender skrivel
af 15.2.78 vedrørende problem omkring murkamme
på lægehuset.
Arkitekten er tilsagt til kl. 15,oo.
Ejendomsudvalget den 9.5*1978
Det indstilles at arbejdet udføres i h.t« rede
gørelse fra Teknologisk Institut.
Overslagspris kr. 15.000 + moms
Udskiftning af fuger udføres uden beregning fra
rnurerm. Anker Hansen, Fr. sund.
ØKONOMIUDVALGET 13.3.78: Man mener ikke at bygher
rene skal betale mere end arbejdet ville have kos
tet fra begyndelsen (ca. halvdelen).
Hvorfor man ammoder ejd. udv. om at tage ny for
handling med ark. m.v.
Ejendomsudvalget den 5*4*1978
Det indstilles at ark. Hjort afholder udgiften
til vandnæse m.v. kr. 4 »000,00 + moms.
Udføres som beskrevet af T.I.

