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Beskæftigelsesstyregruppen

i byrådssalen.

Udskrift af udvalgets møde den 28. j anuar
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

6

Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møder den 10., 23.
og 31. januar 1985 fremsendes i fotokopi
til byrådets efterretning.

i

Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 12. febru
ar 1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

a . pkt. 1
Dispensationer i forbindelse med genop
førelse af brændt værksted og beboelse
Ralf Erlandsen A/S, Jægerspris har for
ejeren af matr. nr. 17 av Skibby by,
Skibby, Hovedgaden 88, tilhørende Kurt
Eriksen, søgt om principiel tilladelse
til genopførelse af det brændte værksted
med beboelse.
Ejendomsudvalget har meddelt dispensati
on fra bestemmelserne i BR-82, kap. 3.1.
3, stk. 1 b om højde i forhold til nabo
skel.
Det indstilles til økonomiudvalget, at
der gives dispensation fra bestemmelser
ne i § 15-rammerne om udnyttelsesgraden,
og fra bestemmelsen om, at en bygning
kun må have 1 etage med udnyttet tageta
ge .
fortsættes

...

3.124
Formandens

initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.125
Onsdag den 20. februar

Formandens
initialer:

1985
1

Økonomiudvalget fortsat

kl. 19.00

a. p k t . 1 fortsat

i byrådssalen.

Formanden bemyndiges til at meddele
mindre dispensationer.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

b . pkt. 2
Rosenvænget. Anvisning af lej ligheder
i almennyttigt boligbyggeri
Byrådet vedtog på sit møde den 19. de
cember 1984 at tilbagesende sag om pro
cedure ved anvisning af lejligheder til
fornyet behandling i ejendoms- og soci
aludvalget .
Sagen tilbagesendtes for belysning af,
om det er et lovmæssigt krav, at der
skal tages hensyn til folks økonomi ved
tildeling af lejligheder.
Jævnfør § 14 i lov om boligbyggeri af
16. november 1983 skal der tages hensyn
til folks økonomiske forhold ved tilde
ling af lej ligheder i almennyttigt bo
ligbyggeri .
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at ledige lejligheder udlejes til bolig
søgende, som efter deres økonomiske for
hold samt deres husstandsstørrelse og

£}4AjASis

{k d f

-sammensætning har særligt behov for
boliger af den pågældende art.
Der indføres ikke regler, der stiller
krav om mindste indtægt i forhold til

?sé

M M -

huslej e n .
Valdemar Petersen og Lise Lotte Due ind
tager særstandpunkt,

:
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~ .

.
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idet sidste afsnit

ønskes slettet, og der tilføjes:

"Jfr.
/6,'U Å ^uu*

fortsættes

...

i
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Dag og år:

Blad nr.

3.126
Onsdag den 20 . februar
1985
kl. 19.00

7. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.

b. p k t . 2 fortsat
boligstyrelsens cirkulære af 2. maj
1984".korelægges byrådet. Med hensyn
til forvaltningsadministration henvises
til tidligere beslutning, hvor Mogens
Bo Hansen fastholder TSG's særstand
punkt .
Socialudvalget følger ejendomsudvalgets
indstilling for så vidt angår tildelin
gerne .
Gitte Schønemann og Jørn Poulsen indta
ger særstandpunkt.
Socialudvalget foreslår, at administra
tionen foretages i teknisk forvaltning.
Gitte Weiss indtager særstandpunkt vedr.
administrationen.
Økonomiudvalget fremsender ej endomudvalgets indstilling for så vidt angår til
delingerne , til byrådet med anbefaling.
Bent Vestergård og Lise Lotte Due indta
ger særstandpunkt.
Udvalget foreslår, at administrationen
foretages i teknisk forvaltning.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

c . pkt. 5
Lokalplanforslag nr. 47 for centerarea
let i Vellerup sommerby
Lokalplanforslaget er udarbejdet på bag
grund af byrådets beslutning i marts
1983 efter et ønske fra grundejerfore
ningen om en ændret udnyttelse af cen
terområdet .
Forslaget udlægger det nuværende center
areal i området til sommerhusbebyggelse,
område til vandværk og område til kiosk/
butik med tilhørende helårsbolig.
fortsættes

...

Formandens
initialer:

• Økonomiudvalget fortsat
c. p k t . 5 fortsat
Det udarbej dede lokalplanforslag er i
hovedtrækkene i overensstemmelse med
de ønsker, grundejerforeningens formand
har givet udtryk for, efter at forslaget
har været forelagt h a m .
Lokalplanforslag vedlagt.
Ej endomsudvalget fremsender lokalplan
forslag nr. 47 af januar 1985 til byrå
det med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

d, pkt. 6
Lokalplanforslag nr. 48 for Skuldelev
kro
Arkitekt Mangor & Nagel A/S fremsender
forslag til lokalplan.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund
af byrådets beslutning den 21. november
1984, hvor man besluttede, at der for
ej erens regning skulle udarbej des en
lokalplan for hele kroens område, herun
der bestemmelse om beplantning mod v e s t .
Området er indarbej det i kommuneplanen.
Indstillingsbilag og lokalplanforslag
vedlagt.
Ej endomsudvalget fremsender lokalplan
forslag nr. 48 til byrådet med anbefa
ling med tilføj else a f , at kommunen ikke
!c<xh

ekspropriere den fornødne jord

til gennemførelse af lokalplanforslaget.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

7. Økonomiudvalget fortsat
e. pkt. 7
Ansøgning om beskæring/fjernelse af træ
er i Venslev
Ejeren af matr. nr. 30 b Venslev by,
Ferslev ansøger om tilladelse til at
foretage en kraftig beskæring eller e
ventuel fældning af 5 elmetræer ved ga
dekæret i Venslev.
Træerne er beliggende i skellet mellem
m a t r . n r . 30 b og gadekærspladsen.
Jævnfør lokalplan nr. 31 for Venslev
må træer, der er afmærket på lokalpla
nens kortbilag samt træer på mere end
10 meters høj de ikke fj ernes uden byrå
dets tilladelse. Træerne er markeret
på lokalplanens kortbilag.
Der foreligger tilladelse fra Venslev
bylaug til at fj erne træerne.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at der meddeles tilladelse til at fore
tage en beskæring af 5 træer i skellet
mellem matr. nr. 30 b og gadekærsplad
sen. Beskæringen skal foretages over
underste afgrening c a . 4-5 meter over
terræn.
Lokalkomiteen for Danmarks Naturfred
ningsforening underrettes og anmodes
om at fremsætte eventuelle kommentarer
inden økonomiudvalgsmødet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

7. Økonomiudvalget fortsat
f . p k t . 12
Revisionsberetning n r . 15
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender
beretning om revisionsbesøg den 8. okto
ber 1984 og i perioden fra 22. oktober
til 8. november 1984.
Administrationens besvarelse til bemærk
ningerne vedlægges.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

g. pkt. 15
Ansøgning om støtte fra Hovedstadsrådet i
1985 til fremme af regionplanlægningens
virkeliggørelse
Hovedstadsrådet fremsender ved skrivelse
af 14. december 1984 indkaldelse af an
søgninger for 1985.
Kovedstadsrådets brev er fra sekretaria
tet fremsendt til de stående udvalg med
anmodning om fremsendelse af forslag.
I 1984 søgte kommunen støtte t i l ;
1) Etablering af busterminal i Skibby
2) Etablering af sti(e r ) langs Skibby
vej
3) Retablering af Skuldelev grusgrav
til rekreativt formål
4) Undersøgelse af forløb af gamle sti
er og veje (kirkestier - poststier
m.v. ) med henblik på at etablere et
samlet stisystem gennem kommunens
område.
Hovedstadsrådet har den 2/3 1984 meddelt
afslag på punkterne 2, 3 og 4. Punkt 1 er
ikke afklaret.
Ejendomsudvalget anbefaler, at forslagene
fortsættes

...
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Blad nr.

3.130

Onsdag den

2 0

. februar

1985

kl. 19.00
7. Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
g. p k t . 15 fortsat
fra 1984 genfremsendes.
Teknisk udvalg indstiller, at forslag 1-4
genfremsættes,

suppleret med følgende

forslag:
a) Overordnet affaidsforbrændingsanlæg
b) Kontrolleret losseplads.
Socialudvalget har ikke forslag til an
søgning om støtte.
Kulturelt udvalg indstiller følgende for
slag :
a) Vandrehjem
b ) Små campingpladser.

Efter udvalgsbehandlingen har kommunen
modtaget skrivelse af 25. januar 1985 fra
Hovedstadsrådet om den nævnte ansøgning
om støtte til etablering af trafiktermi
nal .
Hovedstadsrådet har noteret sig henven
delsen, men vil bede kommunen vende til
bage til spørgsmålet, når der foreligger
et konkret projekt med tilhørende budget,
som Hovedstadsrådet kan tage stilling
til.
Man beklager den sene besvarelse.
Økonomiudvalget indstiller følgende for
slag :
1) Stier:
a) Etablering af stier b l .a . langs
kysterne jfr. Hovedstadsrådets
regionplantillæg 82.
b ) Undersøgelse af forløb af gamle
stier og veje (kirkestier - post
stier m. v . ) med henblik på retab
lering.
Såvel a) og b ) med henblik på at efortsættes

...

Formandens
initialer;

Dag og år:

Blad nr,

3.131
Onsdag den 20. februar
1985
7 . Økonomiudvalget fortsat
g. pkt. 15 fortsat
tablere et samlet stisystem gennem
kommunens område.
2) Retablering af Skuldelev grusgrav
til rekreativt formål.
3) Overordnet affaldsforbrændingsanlæg
4) Kontrolleret losseplads
5) Vandrehjem
6) Små campingpladser
7) Dækning af omkostninger ved e v t .
flytning af spildevandsledning ved
Møllekrogen for at forbedre vandkva
liteten i Roskilde Fjord.

h. pkt. 20
Forslag til standardoverenskomst
Byrådet vedtog på sit møde den 21. novem
ber 1984 at tilbagesende Centralbiblio
tekets forslag til overenskomst med be
mærkninger v e d r . Centralbibliotekets sær
lige vejledning og bistand til kommunens
deltidsbibliotek m.v. til fornyet behand
ling.
Kulturelt udvalg anbefaler, at standard
overenskomsten tiltrædes.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
31.000 , som finansieres over kassebehold
ningen konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.132
Onsdag den 20. februar
1985
kl. 19.00

7 . Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.

i. p k t . 21
Dispositionssum til forbedring af skoleog folkebiblioteketsniveauet
Kulturel forvaltning forespørger, hvor
vidt der skal fremsendes ansøgning om
støtte fra den centrale dispositionssum
til forbedring af skole- og folkebiblio
teksniveauet .
Endvidere har Grethe Andersen fremsendt
forslag til stillingsbeskrivelse for le
dende deltidsbibliotekar og medhjælper i
forbindelse med overgang til heltidsbetj ening.
Kulturelt udvalg: Der søges tilskud af
dispositionssummen i 1985 til skolebibli
otekerne i Skuldelev og Ferslev.
Samtidig anbefales til folkebiblioteket,
at der ansættes en kontorassistent på 25
timer ugentlig p r . 1. april 1985 . Ligele
des anbefales ansat en heltidsbibliotekar
pr. 1. august 1985.
Der søges tilskud fra dispositionssummen
til ekstraudgifter vedr. ansættelse af
personale +

inventar og materialevalg.

Formanden og Grethe Andersen bemyndiges
til at

udarbej de forslag til ansøgning.

Stillingsbeskrivelser godkendes. Samtidig
anbefales, at der gives en beskæftigel
sesgaranti for de ansatte på biblioteket.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Der fremlægges specificeret overslag over
økonomien på næste økonomiudvalgsmøde.

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.133
Dnsdag den 2 O , februar
1985
kl. 19.00
Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
j , p k t . 22
Hørehæmmet elev i børnehaveklassen
I forbindelse med ændring af nødvendige
installationer i børnehaveklasselokalet
på Ferslev skole er der fremsendt regning
på el-installationer på k r . 14.625,38 og
på gardiner på k r . 1.906,20 , ialt k r .
16,531,38.
Der søges en tillægsbevilling på k r .
17,000.
Kulturelt udvalg anbefaler en tillægsbe
villing på k r . 17.000, som foreslås fi
nansieret over kassebeholdningen.
(Jfr. bogholderiet er regningen på gardi
ner indkommet og konteret på 1984-budget
tet . Tillægsbevillingen reduceres herved
til k r . 15.000),
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

k. pkt, 24
Ikke kursusdelt undervisning
Ansøgninger fra Marbækskolen om ikke kursusdelt undervisni ng i følgende k'
og fag i skoleåret 1985/86:
8 .A Engelsk

8 .B Matematik

8 .B Engelsk

8 .B Tysk

8.C Matematik

8 ,C Engelsk

8 .C Tysk

8 .D Matematik

8 ,D Engelsk

8 .D Tysk

8 .E Matematik

8 .E Engelsk

8 .E Tysk

8 .F Matematik

8 .F Engelsk

8 .F Tysk

9 .B Tysk

9 .D Matematik

9 .D Engelsk

9 ,D Tysk

9 .E Matematik

9 ,E Engelsk

9 .E Tysk

9 .B Fysik
fortsættes

...
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Formandens
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Dag og år:

Blad nr.

3.134
Formandens

Onsdag den 20. februar

initialer:

1985
Økonomiudvalget fortsat

kl. 19.00

k. p k t . 24 fortsat

i byrådssalen.

Lærerråd og skolenævn fremsender med an
befaling .
Skolekommissionen: Efter afstemning om
ikke kursusdelt undervisning stemte
6 for
1 imod
3 stemte ikke
1 fraværende.
Lærerrådet ved Marbækskolen har behandlet
forslag fra engelskudvalget om indkøb af

M sU A

ekstramaterialer i forbindelse med ikke
kursusdelt undervisning i skoleåret 1985/
86.

4 '

Udgiften beløber sig til:
kr.

Grundbøger (Choice 1)
Ordbøger:

5.000

35 eng/da + 35

da/eng a k r . 105,-

__________
kr.
7.350

Ialt

k r . 12.350

Skolekommissionen og ledende skoleinspek
tør fremsender med anbefaling.

Efterfølgende fremsender ledende skolein
spektør skrivelse af 22/1 1985, hvori der
stilles forslag til kursusdeling og ikke
kursusdelt undervisning på 8. klassetrin,
idet der skønnes en besparelse på k r .

'

40.000 på årsbasis.
Kulturelt udvalg anbefaler samlæsning, og
der anbefales en tillægsbevilling på kon
to 301 02 269 01, undervisningsmidler, på
kr . 13.000,

som finansieres over konto

301 01 005 09, lærerløn.
Samtidig anbefales en besparelse på læ
rerlønskontoen på k r . 27.000 .
Bent Vestergård indtager særstandpunkt.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet

fortsættes

...

/C k

lc c

Dag og år:

Blad nr,

3.135
Onsdag den
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7. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.

k. p k t . 24 fortsat
med anbefaling.
Bent Vestergård fastholder sit særstand
punkt .
Jørgen Slotsgaard gjorde opmærksom på, at
han ikke p .t . er involveret i de nævnte
klasser, og udvalget mente ikke, at Jør
gen Slotsgaard er inhabil.

1. p k t . 2 5
Datalære på 8.-9. klassetrin
Lærerrådet ved Marbækskolen fremsender
forslag om datalære på 8. og 9. klasse
trin i 1985/86.
Skolekommissionen og kulturelt udvalg
fremsender med anbefaling.
Holdes indenfor budgettet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

m. pkt. 41
Transporttid i forbindelse med beregning
af diæter
Frederiksborg Statsamt, Tilsynsrådet har
tidligere fremsendt meddelelse af 30/7 84
fra Indenrigsministeriet om, at trans
porttid til og fra et arbejdssted uden
for kommunens grænser skal medtages i den
tid, der danner grundlag for ydelse af
diæter i forbindelse med møder, der af
holdes inden for kommunens grænser.
Sagen er tidligere refereret i såvel øko
nomiudvalget som i byrådet.

fortsættes

...

Formandens
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Dag og år:

Blad nr.

3.136
Onsdag den 20. februar
L985
kl. 19.00

7. Økonomiudvalget fortsat

L byrådssalen.

m . p k t . 41 fortsat
Der vedlægges en formular til anvendelse
af beregning af forbrugt tid. Bilaget at
testeres altid af udvalgsformanden.
Af medfølgende kopi af brev af 18/1 1985
fra Slangerup kommune vil det ses, at der
er fremsendt brev til Tilsynsrådet vedr.
afgrænsningsproblemer.
Det anbefales, at ordningen, der gælder
samtlige diætberettigede, træder i kraft
pr. 1/2 1985.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

n. pkt. 45
Afslutning af årsregnskabet for 1984
I lighed med afslutning af

kommunens

regnskab for 1983 indstilles det, at Kom
munernes Revisionsafdeling antages til
lukning af socialregnskabet og en del af
de underliggende specialregnskaber for
1984 .
Derudover indstilles, at Kommunernes Re
visionsafdeling udarbejder specielle
regnskabsbemærkninger for samtlige hoved
konti samt de generelle bemærkninger. B e 
mærkningerne udarbejdes i kladdeform,
hvorefter forvaltningerne selv renskri
ver .
Der søges en tillægsbevilling på k r .
80.000 på konto 605 . Beløbet foreslås fi
nansieret over kassebeholdningen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Formandens
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Dag og år:

Blad nr.
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7. Økonomiudvalget fortsat

L byrådssalen.

o. p k t . 47
Tillægsbevilling - konsulentbistand
Kommunen har modtaget faktura på k r .
50.752,00 for konsulentbistand ved besættelse af stillingerne som kommunaldirekt ør, socialinspektør og kommunebogholder.
Der søges en tillægsbevilling på konto
603 00 161 04 på k r . 51.000. Beløbet fo
reslås finansieret over kassebeholdningen, konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

p . pkt. 2
Timefordelingsplan for 7. specialklasse
Ledende skoleinspektør meddeler,

at der

i skolepsykolog Bjarne Nielsens forslag
til timefordelingsplan for 7. specialklasse på Skuldelev skole indgik b l .a .
undervisning i fysik på 7. klassetrin.
Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 25. august 1978
ifølge hvilken, undervisning i fysik kan
gives fra 8. klassetrin.
Dette medfører, at timerne - uagtet at
undervisningen er påbegyndt - enten må
bortfalde eller alene bruges til danskundervisning.
Ledende skoleinspektør vil i samråd med
skoleinspektør Ole Kjerulff anbefale det
sidste.
Skolekommissionen (meddelelser): Dispen
sation for UM bekendtgørelse nr. 415 af
25/8 1978 kan ikke gives, hvilket blev
meddelt af Carsten Hogstad.
Kulturelt udvalg og økonomiudvalget fremsender til byrådet med anbefaling.
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L U K K E T

M Ø D E

Dnsdag den 2 0. februar
1985

1. Forespørgsel om salg af areal fra matr,
nr. 48 g Vejleby by, Ferslev

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.140
Onsdag den 2 0. februar
1985
kl. 16.45
2

Areal til andelsboligbebyggelse r Sølvi byrådssalen.

kærvej, Skuldelev

fortsættes

...

Formandens
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3. fortsat

4. Timelærer

5. Årsvikar

6. Timelærer

7. Timelærer

fortsættes

__

Dag og år:

Blad nr.

3.143
Onsdag den 20. februar
1985
kl. 16.45
7 . fortsat
i byrådssalen.

8 . Lærer

tj enestefrihed

9 * Ansættelse af ungdomsskoleinspektør

fortsættes

...
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Onsdag den 2 0. februar
1985
kl. 16.45
9 . fortsat
i byrådssalen.

10. Ansættelse af lærer/overlærer og faste
vikarer

fortsættes

...

initialer:

10 . fortsat

11 - Teknisk forvaltning - souschef

fortsættes

...

11. fortsat

12. Meddelelser

