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Bygningsrådet.
a.

Udskrift af bygningsrådets møde den 13/4-7o
vedlægges i fotokopi til kommunalbestyrelsens
efterretning.

b.

13/4 197o pkt. 2o
Bygningsrådet indstiller, at § 4 pkt. c 2.
punktum " Bølgeeternit kun iflg. dispensa
tion." slettes af "Møllegårdens " deklara
tion.

c.

13/4 197o Pkt. 2.
Ejeren af matr.nr. 9 d£ Skuldelev by og sogn
(Møllegården) ansøger om tilladelse til at

é

opføre eenfamiliehus med bølgeeternittag.
Bygningsrådet indstiller, jfr. pkt. b., at
dispensation gives.
d.

13/4 197o pkt. 3.
Ejeren af matr.nr. 9 dv Skuldelev by og sogn
(Møllegården) ansøger om tilladelse til at
opføre eenfamiliehus med bølgeeternittag.

L

Bygningsrådet indstiller, jfr. pkt. b., at
dispensation gives.
e.

13/4 197o Pkt. 13.
K. Letting, "Højnæshus", Vejleby ansøger om
tilladelse til at opstille en iskiosk på
matr.nr. 3 1, Vejleby by, Ferslev sogn.
Bygningsrådet indstiller, at tilladelse ikke
kan gives på grund af de trafikale oversigts
forhold på bivejen.

f.

15/4 197o pkt. 15.
Skuldelev brugsforening anmoder om forhånds
udtalelse vedr. udvidelse af forretningen på
matr. nr. 2 £

m.fl. Skuldelev by og sogn.

' Bygningsrådet kan ikke.-anbefale, da parcellen
er overbebygget.
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1.

g.

13/4 197o pkt. 17.
K.K.Nielsen, Degnebakken 2, Skibby klager
over unødig støj meget tidligt om morgenen
i fru Storms garager, der er lejet ud.
Bygningsrådet udtaler, at man - i henhold til’
loven - ingen mulighed har for at hindre det

Tv

opståede forhold.
h.

13/4 197o pkt. 18.
Kurt Weidhaas, Søndertoften lo7, Tåstrup an
moder endnu en gang om tilladelse til bibe
holdelse af det gi. sommerhus på matr.nr.
77 b£ Skuldelev by og sogn.
Bygningsrådet fastholder, at det eksisterende
udhus fjernes.

i.

~

13/4 197o pkt. 2o.
Frederikssund og omegns bank anmoder om en

tb

ændring af deklarationen lyst på "Harrebakke-

c<S& .

gården” s udstykning den 17/4 1965 f.s.v. an
går matr.nr. 6 v Sønderby by, Selsø sogn.

~

. é

V

faet, 0 O * r L s d

fh't’
lt&£-

(Helårsbeboelse).

(&c

Bygningsrådet indstiller, at der sker en æn
dring af deklarationen.
k.

m - m i .

13/4 197o pkt. 21.
Grundejerforeningen "Hyllingeriis” fremsender
to alternative overslag vedr. anlæg af til
kørselsvej til matr.nr. 37 a

Østby by, Selsø

sogn, samtidig anmoder man om kommunens stil
lingtagen til at meddele byggetilladelser,

( fttsfø /Uvr 0 C0

1

selv om tilkørselsvejen endnu ikke er anlagt,
Bygningsrådet indstiller, at byggetilladelser
vil kunne gives på betingelse af
at arealer til vejanlægget skal være erhvervet

U/

M/'f

at der stilles en bankgaranti af en størrelse)
lig med anlægsudgifterne til vejanlægget
incl. moms og prisstigninger, endvidere at
vejanlægget skal udføres indenfor en frist
af eet år fra dato.

'

13/4 197o pkt« 22.
Byggetilladelser.
Det vedtoges, at der kan udstedes byggetil
ladelser til byggeri, der er i orden og f.s.v.
der ikke er dispensationer, efter behandling
i bygningsrådet.
Sagerne forelægges derefter kommunalbestyrelse^
som efterretningssager, jfr. pkt. 1 a.

Udvalget for faste ejendomme.
a.

Udskrift af udvalgets møde den 8/4 197o

i

vedlægges i fotokopi til kommunalbestyrelsens \
efterretning.
b.

8/4 197o Pkt. 3.
Skrivelse fra byudviklingsudvalget vedr. ud
stykningen af et areal af 11 a

(Hanghøjgård)

\4hCt_

til industriarealer.
Udvalget indstiller, at arealet udstykkes.

c.

' 17'l'izfll

8/4 197o pkt. 8,
Frederiksborg amt forespørger, om hvorvidt der
indenfor kommunens grænser måtte findes en
egnet bygning til Dansk Flygtningehjælp til

{

brug ved indkvartering af politiske flygtninge
Udvalget kan ikke anvise egnede ejendomme.
d.

8/4 197o pkt. 7.
Byplanvedtægt nr. 6 omfattende arealer til
ny skole i Skibby.
Udvalget indstiller, efter modtaget udtalelse
fra Frederiksborg amt, at vedtægten færdig
gøres .

5.

Teknisk udvalg.
a.

Udskrift af udvalgets møde den

6/4 197o ved

lægges i fotokopi til kommunalbestyrelsens
efterretning.

i

b.

6/4 197o pkt. 4.
Godkendelse af vejprojekt vedr. den private

ksksfi Cl s j ( ItOutfCc*

vej "Grønnevej" i Skibby.

/Out

Udvalget indstiller, at det godkendes således
at vejen fra Hovedgaden indtil 7o m. fra denne
udlægges i 7,0 m ’s bredde, resten udlægges

ø C o b s O t / 'J/b4</ /Odofø,

i 8,0 m ’s bredde,
at vejafvanding tilsluttes branddammen mod, a
der udføres et nyt overløb til kloakken,
at der

le<7, bo-

tinglyses en deklaration om kloak

på privat grund,
at vejen ingensinde kan optages som offentlig

btl*i/j7®

vej.

4.

Skolesager.
a.

Venslev og Perslev skolers forhold efter ind
førelse af 5 dages ugen fra skoleåret 197o/71.
Skolekommissionen indstiller, at 3. og 4«
klasse fra Venslev skole ( ialt 18 børn) flyt

/zlor'tcIon**

tes til Skibby skole fra det nye skoleårs be
gyndelse. Herefter bliver der på Venslev skole
34 elevtimer = 28 lærertimer, heraf 5 over
timer.
Ferslev skole beholder alle 4 klasser. Første
lærer A.H.Nielsen 28 lærertimer, heraf 5 over
timer. Fru Nielsen 4 timer. Nyt embede 32
lærertimer, heraf 5 overtimer.
b.

Skolekommissionen indstiller, at der normeres
7 nye embeder ved kommunens skolevæsen, for
delt således

c-.

Skibby skole

3

Skuldelev skole

2

Ferslev skole

1

Skolekommissionen indstiller, at der oprettes
en stilling som fast vikar ved kommunens skole
væsen fra skoleåret 197o/71.

le*«

-v_
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4.

d.

Skolekommissionen indstiller, at forsøgsord
ningen for metalsløjdundervisningen i 1969/7o
bortfalder.
Udskrift af pkt. 11 sgr.møde 12/5 1969 ved
lægges i fotokopi.

e.

Skolekommissionen indstiller, at 1. realklas
se på Skibby skole deles fra skoleåret 197o/71

f.

Valg af 6 medlemmer til skolekommissionen
jfr. undervisningsministeriets bekendtgørelse
af 16/3 197o § 11.
Bekendtgørelsen vedlagt«

(Ucx

fy

i
V
4.

Pfusootøso-

4 4

V S

/
g.

Valg af skolenævn ved kommunens skoler, jfr,
undervisningsministeriets bekendtgørelse af

14.

- fS

16/3 197o §§ 2 til lo.

Fastsættelse af medlemstallet i de enkelte

Skibby skole

skolenævn.
Skuldelev skole
Ferslev skole
Venslev skole

Fastsættelse af mødedatoer for møder med
forældrekredsene ved skolerne.
Skibby skole

? //

ir b
i r h

Skuldelev skole
Ferslev skole

3oh

i m

Venslev skole

Z9
//

n h

C

Kl.
!r
i -

J

7v
588

A/S DAF010 - FREDERIKSHAVN

y /lin?

10-2-3

Formandens
initialer:

g. fortsat

/
Valg af eet kommunalbestyrelsesmedlem til

.

hvert skolenævn.
Jfr. § 3 i bekendtgørelsen kan dette medlem

cføs&-/
være fælles for flere skolenævn.

h. Efterretningssager.
Skoledirektionen meddeler,
at fru Karen B. Jersild, Skibby skole er fast
ansat fra l/8 1969 at regne,
at fru Inger Rohde-rJepsen, Skibby skole er af
skediget fra sin stilling uden pension fra
den 3l/7 197o at regne,
at fru Tove Jørgensen, Skibby skole,i medfør
af tjenestemandspensionslovens § 36, stk. 2,
har pensionsret fra

1 /7 1969 at regne.

Udvalget for kulturelle anliggender.
a. Anlæg af ny fodboldbane ved sportspladsen i
Skibby.

a. Fastsættelse af datoen for De Ældres Udflugt.

Ungdoms skolen.
Fritidskommission, ialt 9 medlemmer, hvoraf de 6 ^ K.

7

vælges af kommunalbestyrelsen. Af disse 6 skal
________ (j/ tføsuuoLsty
mindst 3 være medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Desuden tiltrædes kommissionen af formændene forj
nedennævnte tre nævns

Ungdomsskolenævnet består af 5 medlemmer. Alle

i

5 y

J

_

. /Id

udpeges af kommunalbestyrelsen, de to skal være IlÅ/ d
medlemmer af denne og de tre øvrige medlemmer

\

vælges efter indstilling fra de stedlige organi-j J
sationer, der er interesseret i ungdomsskolens år J
■-H

bejde.
Nævnet vælger selv formand.

Voksenundervisningsnævnet består af 5 medlemmer.

dwiLo

/ lOoccf

(f]jt

Alle 5 udpeges af kommunalbestyrelsen. 1 medlem
skal være fra kommunalbestyrelsen. De øvrige 4
udpeges efter indstilling fra de organisationer,
der har haft undervisning efter fritidsloven for

idlcuxci d v u v / 1

voksne•
Nævnet vælger selv formand.

1S^L/

Fritidsnævnet består af 5 medlemmer. 1 medlem

J

i/ (etuiet (j

skal være fra kommunalbestyrelsen. 3 medlemmer ud-j
|/ ÉkstÅ/

peges blandt de stedlige organisationer, der ar

11

bejder med ungdommens og børns fritidsproblemer.
1 medlem udpeges blandt initiativtagerne til fri
tidsgrupper for børn og unge.
Nævnet vælger selv formand.

1/Usxst

Valg af. .me.dl.emeT-.-t.il. diverse

udvalg.
a.

koinmiss ioner. „og

Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf den ene be

l i>

7

skikkes til formand.
1 medlem skal være plantningskyndigt, 1 med

""'■i

liyUUUf fCfstsisi/

lem skal være bygningskyndigt.
Lov om hegn, kap. 5 § 27, stk. 1.
b.

lo-S-l

Valg af medlem til repræsentantskabet for

7

Frederikssund private realskole.
Skolens vedtægt § 16.

c.

Vandløb.

Valg af tilsynsmænd i henhold til

lov nr. 214- af ll/4 1949 med ændringer om
vandløb. § 84, stk. 2.

d.

Valg af maskinsynsmænd og stedfortrædere i
henhold til lovbekendtgørelse af 4/7 1968
§ 64. 7
Ferslev og Vellerup sogne

Skibby sogn

Skuldelev og Selsø sogne

------------------------------------------

fLuc fa

Valg af medlemmer til ligningskommission.

t $ £ o £ M slusV O ciS 3 j/c

Lov nr. 223 af 3l/5 1968 § 65, styrelsesved- j

l jfih/øføw/tY/Y'v

tægt § 34. Ikke under 5 og ikke over 15 med
lemmer. Kommissionen vælger selv sin formand
og næstformand.
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Valg af medlemmer til grundlisteudvalg ( ud'
peger nævninge). 5 medlemmer.
Lov nr. 9o af ll/4 1916 om rettens pleje,
kap. 7 § 72.

Fru Birtha Hansen, "Pilegården", Ferslev øn
sker at udtræde af børne- og ungdomsværnet,
hvorfor der skal vælges et nyt medlem.

Selsø Gods ansøger i henhold til tidligere an
søgning om sammenlægning af de to lejligheder i
Søhuset. Godset er indforstået med at oprette en
ny lejlighed på Selsø Gods.

Navngivelse af industrivejen i Saltsøvejens udstykning. Navnet HKoralvejn er foreslået af en
grundejer i området.

Bemyndigelse til Borgmesteren til at underskrive
skøder og pantebreve til tinglysning samt at kvi
tere pantebreve til aflysning

Eventuelt
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