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b. pkt. 4
Ejeren af matr. nr. 33, Vellerup, be
liggende Vigvejen 6, Børge Bohn, ansøger
om tilladelse til at foretage en til- og
ombygning af det eksisterende beboelses
hus .
Det eksisterende hus er på 60 m

2

og til-

2

bygningen på 63 m . Da ejendommen er

.

beliggende i landzone, skal Hovedstads
rådet meddele tilladelse til det ansøg
te, jvf. bestemmelserne i Miljøministe
riets cirkulære af 16/2 1979.
Der skal endvidere meddeles dispensa
tion for afstand til vejskel, da afstan
den er c a . 3 m.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at sagen sendes til Hovedstadsrådet med
anbefaling.
Teknisk udvalg har på møde den 20. de
cember 1979 dispenseret for afstand til
vej skel.

c . pkt. 8
Ejendomsfirmaet M. Kruse & Co. har for
ejeren af matr. nr.

1 ah, Torpegård, be

liggende Stormgårdsvej 9, tilh. Gunnar

'

Hoffmann ansøgt om tilladelse til at

.

ændre ejendommens status fra sommerhus
til helårsbeboelse.
Ejendommen er beliggende i landzone i et"
2

sommerhusområde. Grundareal 3700 m , be-.
bygget med et bindingsværkshus med strå2
‘
tag på 100 m .

fortsættes

...

Formandens
initialer:

fortsat
c . p k t . 8 fortsat
Hovedstadsrådet skal i henhold til be
stemmelserne i by- og landzoneloven
meddele tilladelse til det ansøgte.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrå
det, at ansøgningen sendes til Hoved
stadsrådet uden anbefaling.

d. pkt. 9
Ejeren af matr. nr.

17 z, Skibby, Sta

tionsvej 2, F. Theill Hansen ansøger om
principiel tilladelse til at nedlægge
lejligheden på 1. sal ved lejerens fra
flytning .
Lejligheden er på 68 m

2

med 3 værelser,
2
stuelejligheden på 84 m , ligeledes med
3 værelser.

Der er fælles baderum i kælderen. Lej
lighederne ønskes sammenlagt,

idet eje

ren selv senere vil bebo hele ejendom
men .
Ejendomsudvalget indstiller til Byrå
det, at lejligheden nedlægges som an
søgt.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt
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e . p k t . 11
Advokat Rud. Ludvigsen, Frederikssund
fremsender deklaration mellem Erik
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Kyvsgaard og Bjarne Nielsen, c/o H. C.
b J

Handelscenter vedr. forkøbsret til matr

..

'

nr. 2 b og 2 m, Venslev med anmodning
om påtegning i henhold til kommuneplan
fy

loven.
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Ejendomsudvalget har haft sagen til hø
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ring i teknisk udvalg, som anbefaler
deklarationen overfor ejendomsudvalget.
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Ejendomsudvalget fremsender sagen til
afgørelse i Byrådet.

f . p k t . 13
Ejendomsudvalget har efter Byrådets

(k^%4 ^

vedtagelse om tilbagesendelse genopta
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get sagen vedr. ansøgning fra firma
Knud Ph. Nielsen, der for Aps. af 26.
_______if£LJ__'dt/’

marts 1976 ansøger om byggetilladelse
til henholdsvis 20 rækkehuse på Sikavej
og 20 rækkehuse på Dådyrvej.

4/

^<4 ,

Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet:
Strjytøly tøc.

1. at der på det eks. rækkehusareal ved
Sikavej

opføres max.

34 rækkehuse.
/“

Samlet bebyggelsesplan skal fremsen
des .
2. Der fastholdes ønsket om en samlet
bebyggelsesplan for hele rækkehusa
realet langs Dådyrvej. Arealet ved
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Sikavej skal bebygges,inden der kan
gives tilladelse til bebyggelse af
/#^gf éf/&&&** k f J. é , X

arealet ved Dådyrvej.

Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt, f/lAk 4 m, /.
idet der skal udarbejdes nye lokalpla
éføw/t
ner for rækkehusområderne ved Sikavej og
/L*4k/4c,-{j
Dådyrvej. Antallet af rækkehuse ønskes
forøget fra den oprindelige plan.
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Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 20. de
cember 1979 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

a , p k t . 14
Teknisk udvalg har drøftet forslag om
nedsættelse af udvalg til gennemgang
af trafikforholdene i kommunen, her
under sikring af skolebørns vej til og
fra skole.
Teknisk udvålg indstiller til Byrådet,
at der nedsættes følgende udvalg:
Bent Olsen og Jørgen Slotsgaard fra
teknisk udvalg.
1 repræsentant for hver af bylaugene
Sønderby, Østby, Skuldelev, Venslev,
Vellerup, Ferslev og Vejleby.
1 repræsentant fra Handelsstandsfor
eningen i Skibby.
1 repræsentant for hver af skolerne:
Marbækskolen, Skibby gi. skole, Skulde
lev, Ferslev og Venslev skoler.
1 repræsentant fra børnehaverne.
1 repræsentant fra skolekommissionen.
1 repræsentant fra idrætsunionen.
Formand for udvalget udpeges blandt en
af teknisk udvalgs medlemmer.
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2. fortsat
b. pkt. 4
Knud Ph. Nielsen anmoder om drøftelse
vedr. snerydning og saltning af bolig
veje.
Teknisk udvalg fremsender til drøftelse
i Byrådet.

c. pkt._6
Hovedstadsrådet anmoder kommunen om
snarest muligt at fremsende en tidsplan
for kommunens videre arbejde med revi
sionen af spildevandsplanen.
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
at der fremsendes tidsplan med henblik
på vedtagelse af revideret spildevands
plan på byrådsmødet i april.

3. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 21. de
cember 1979 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

4. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 7. janu
ar 1980 fremsendes i fotokopi til Byrå
dets efterretning.
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a. pkt._5
Bogholderiet fremsender regnskabsrap
port pr. 20/11

1979 for regnskabsåret

1979 vedrørende
konto 0

Byudvikling, bolig- og miljø
foranstaltninger

konto 1

Forsyningsvirksomheder, havne
m. v.

konto 2

Vejvæsen

Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
at der foretages følgende budgetompla
ceringer:
0.54.1.00

biotromleanlæg

+

56.000

2.06.1.00

maskiner, materiel
+
og drift

30.000

2.14.1.00

vedligeh., veje

+

40.000

2.20.1.00

vejbelysn.drift

+

30.000

+

156.000

0.55.1.00

0.56.1.00

16.00

detailkloak u/betal.vedt., ledn.
og brønde

-

renseanlæg u/betal.vedt., tekn.
install.

36.000

30.000
-

30.000

0.87.1.00

levnedsmiddelkon .-

20.000

0.91.1.00

skadedyrsbekæmp.

-

10.000

1.10.1.00

brandvæsen, udd.

-

10.000

2.15.1.00

tværprofilelemen

10.000

2.32.3.02

Skuldelevvej,anl .-

10.000

-

156.000

0.71.1.02- 07 vandløbsvæsen

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
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b. pkt. 8
Bogholderiet fremsender regnskabsrap
port pr. 30/11

1979 for regnskabsåret

1979 vedrørende
konto 0' Byudvikling, bolig- og miljø
foranstaltninger
konto 3

Undervisning og kultur

Kulturelt udvalg ansøger om følgende
tillægsbevillinger for regnskabsåret
1979:
Skibby Idrætsplads
og_SIK_J_s_klubhus_
031-02-003-01

olie

+

15.000

031-02-043-07

reng., løn

+

15.000

Skuldelev Idrætsplads
og Klubhus
031-03-015-07

inventar

+

70.000

031-03-025-03

tekn.anlæg

+

35.000

Ferslev Idrætsplads
og Klubhus
031-05-045-05

græs m.v.

+

5.000

031-05-120-01

vandinst.

+

10.000

031-05-805-03

køb af jord

+

40.000

Klubhus, Nordmandsmosen
035-00-805-03

spejderhytte

+

19.000

035-00-805-03

omplac. fra
1978

+

76.000

kassebeh.

-

76.000

301-02-050-09

Olie

+

53.000

301-02-121-02

moms af reng. +

137.000

301-02-480-50

skolebod, løn +

30.000

301-02-485-06

do, varekøb

+

100.000

301-02-500-04

do, salg

-

75.000

801-00-005-06
Marbækskolen

fortsættes ...

Formandens
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fortsat

302-04-805-04
801-00-005-06

omplac. fra
1978

+ 123.000

kassebehold.

- 123.000

Bidrag til statslige

92_2liYYt9_9!S9i99__
310-00-005-03

bet. til
staten

+

53.000

Skibby_fritidscenter^_anl.
320-02-805-03

anlæg

+ 189.000

363-02-005-03

lønninger

+

65,000

+ 761 .000

Ialt

Ovennævnte tillægsbevillinger kan fi
nansieres ved budgetomplaceringer fra
nedennævnte konti samt et kasseforbrug
på kr. 39.000:
SkibbY_idrætshal
032-02-005-04

løn

-

15.000

032-02-080-09

rengør.,løn

-

15.000

Fælles udgifter
vedr. folkeskolen
301-01-005-09
301-01-035-08

,fast løn
tjenestem.

- 340.000

indtægt for
dagpenge

-

301-01-075-03

løn, faglær.

- 110.000

301-01-110-04

løn, årsvik.

-

301-01-205-50

løn, fast vik.- 130.000

52.000
60.000

Kasseforbrug
801-00-005-06
Ialt

kassebehold.

39.000

—

761 .000

fortsættes ...
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b . p k t . 8 fortsat
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Erik Hansen indtager særstandpunkt for
så vidt angår Klubhus, Nordmandsmosen.
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at udgiften til græs på konto 031-05
045-05 kr. 5.000,- afholdes af kloak
fonden. løvrigt fremsendes sagen med
anbefaling - forbrug af kassebeholdning
bliver herefter kr. - 34.000.
Hans Frederiksen indtager særstandpunkt
for så vidt angår klubhus, Nordmands
mosen og Østby Hammer, endvidere "om.placeringen” fra 1978.

c . pkt, 9
Hans Frederiksen og Bent Olsen frem
sender forslag til ændring af bestående
forretningsgang vedr. påtegning af
bilag/fakt.
1. Påtegning af indkøber/sagsbehandler
- (den person der har indkøbt eller
truffet aftalen) - med ansvar over
for mængde/pris - iøvrigt om aftalen
er i overensstemmelse med den trufne.
2. Afdelingsleder - med ansvar for ind
købets lovlighed med hensyn til vedtagelser/bevilling.
/

3. Udvalgets formand - til bred orien
tering.
4. Borgmester (påtegner iøvrigt bilag
der måtte falde udenfor eks. udvalg).
Intet beløb bør kunne udbetales uden

/

^

/

X/ T1

Z

rr
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denne påtegning.
Borgmesteren har fremsendt til de ståen
de udvalg med anmodning om en udtalelse

C

fortsættes ...

...
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c. p k t . 9 fortsat
Ejendomsudvalget anbefaler det fremsend
te forslag.
Teknisk udvalg anbefaler det fremsendte
forslag.
Erik A. Hansen indtager særstandpunkt
for pkt. 3.
Socialudvalget kan i princippet godkende
forslaget.
Kulturelt udvalg mener, at der bør udar
bejdes skriftlige retningslinier for at
testation i samarbejde med administra
tion og revision.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet.

d . p k t . 10
Genoptagelse af sagen om olieleverance
til kommunens ejendomme og institutioner
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at
der indgås overenskomst med Esso 1 år
fra 1/6 1980 - 31/5 1981 i henhold til
brev af 2/1 1980.

i byrådssalen.
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e . pkt.

16.00

i byrådssalen.

12

Socialudvalget har på ekstraordinært
møde den 3. januar 1980 drøftet brænd- ,
\
selshjælp til pensionister fra 1. ja

5crz>

nuar 1980.

/
„,j:

Socialudvalget ansøger om tillægsbevil

^

(TV7>

ling på

----------•)

konto 561-00-025-03
folkepension, pers.tillæg

+

68.000

konto 561-00-710-09
statsrefus.
75%

-

51.000

ib, m >

/
i?

\/ :

/

17.000
Samtidig indstilles, at der administra
tivt bevilges kr. 150,00 pr. måned i
tiden 1/1 - 31/5 1980.
Betingelser som bilag VII i kompetence
plan .
Særlige forhold forelægges socialud

3

valget til afgørelse.
Mogens Bo Hansen og Jørgen Slotsgaard
indtager særstandpunkt.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet

7y
L u {*c 4
■f

med anbefaling.

5. Fastsættelse af Byrådets møder i 1980.
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