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BYRÅDSMØDE
Dagsorden til byrådets møde onsdag den 17. ja
nuar 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Anni Skov
Preben Lansø
Bendt Bach Sørensen
Annie Hansen
Ånders Clausager
Knud 0. Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Holger Andersen
Jens Brogaard Jensen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:
Der afholdes temadag fra kl. 15.00 til kl. 18. 45
Emner:
a) Komm uneplanen
b) Skuldelev Strand - kloakering/nedsivning
c) Hovedgaden - bebyggelse centergrund /
krosvinget
Efter byrådsmødet er der spisning i kantinen.
Evt. afbud hertil bedes givet til borgmesterkonto
ret senest tirsdag kl. 11.00.
Der er ikke formandsmøde.

Tidspunkt for mødets afslutning: kL
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i.

Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 20/12 95
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 19/12 95
Økonomiudvalget - den 9/1 96
Hovedsamarb.for det tekn. område - den 6/12 95
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2.
Temadage i 1996
Til orientering for byrådet
Byrådet afholdte i foråret 1995 tema-møder, hvor
enkelte budgetområder blev gennemgået af fag
forvaltningerne .
Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. de
cember 1995 at disse tema-møder skulle fortsæt
te i 1996, og der blev stillet forslag om eventuelle
emner. Borgmesteren skulle til januar-mødet
fremsætte forslag til 3-4 møder.
Forslag vedlægges.
Økonomiudvalget godkendte på møde den 9.
januar 1996 følgende emner:
1) byrådsmøde februar: Beskæftigelsesområ
det/Pro duktio ns skole
2) byrådsmøde maj: Ældrecenter
3) ordinært byrådsmøde oktober: Grønne områder
4) byrådsmøde januar 1997: Klubber/ungdomsskole/SSP
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3.
Låneoptagelse - Låneramme 1995
J.nr. ØKF
I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det be
sluttet, at der i 1995 skulle optages lån til ud
bygningen af kloak- og rensningsanlæg.
Økonomisk forvaltning har opgjort lånebehovet.
Den samlede låneramme udgør 21,8 mili. kr. i
1995.
I henhold til tidligere beslutning i forbindelse
med budgetvedtagelsen for 1996 og udførelse af
spildevandsplanen, vil lånebehovet i 1995regnskabet udgøre ca. 15 mili. kr., og der skal
hermed søges om byrådets godkendelse til låne
optagelse.
Økonomisk forvaltning har indhentet tilbud i
Kommunekreditforeningen i december på et lån
på 13,5 mili. kr.
Kommune kreditforeningen tilbyder serielån med
løbetid på henholdsvis 15, 19,5 og 29 år.
Lånebehovet er imidlertid ændret, og kan først
endeligt opgøres til selve mødet. I tilbud fra de
cember var der også en lille usikkerhed angående
renteudviklingen ved årsskiftet.
Økonomisk forvaltning anbefaler med det forelø
bige tilbud, at lånet optages med 19,5 års løbetid.
Yderligere oplysninger vil foreligge på mødet.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 9. ja
nuar 1996, at der hjemtages lån på 16. miil. kr.
over 15 år.
Notat af 9/1-96 fra økonomisk forvaltning blev
uddelt ved mødets start.
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4.
Veibelvsning på Bronzeager
J.nr. TF 05.01.12
Dansk Røde Kors anmoder i skrivelse af 14. no
vember 1995 om etablering af vejbelysning på
Bronzeager frem til Flygtningelandsbyen.
Byggemodningen af industriområdet på Hanghøj
er aldrig blevet udstrakt til at omfatte Bronzea
ger, der stort set henligger, som da vejen alene
betjente forbrændingsanlægget.
Da Bronzeager nu er adgangsvej til Genbrugs
centret, Containerpladsen og Flygtningelandsby
en må der siges at være behov for vejbelysning.
Hvis vejbelysningen udføres som i det øvrige in
dustriområde, skal der etableres 5 lamper.
Anlægsudgiften kan anslås til kr. 40.000.1 bud
get 1996 er der afsat kr. 10.800 til supplerende
belysning.
Der er således ikke budgetmæssig dækning for de
sidste kr. 30.000 af anlægsudgiften.
Der kan ikke anvises kompenserende besparel
ser.
Restbeløbet kr. 30.000 foreslås ved en tillægs
bevilling i regnskabsår 1996.
Driftsudgiften er på ca. kr. 1.300 pr. år.
Det bemærkes, at der ikke er vejbelysning på ad
gangsvejen til Flygtningscentret, strækning fra
Bronzeager til P-pladsen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 20.december 1995, at vejbelysningen etable
res.
Anlægsudgiften forslås finansieret ved en til
lægsbevilling på kr. 30.000 til konto 211 00 070
30, vejbelysning.
Økonomiudvalget indstiller på møde den 9. ja
nuar 1996, at vejbelysningen etableres.
Anlægsudgiften må afholdes indenfor miljø- og
teknikudvalgets eget budget og indgå i bud
getrevisionen.
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Kendelse vedrørende den private fællesvej Vangevei
J.nr.TF 05.02.02P28
Byrådet har på møde den 20. september 1995
godkendt ny kendelse vedrørende udgiftsforde
ling for vedligeholdelse af den private fællesvej
Vange vej.
Kendelsen blev påklaget.
En aflodsejerne ønsker ikke at deltage i vedlige
holdelsen og har fraskrevet sig retten til at be
nytte den private fællesvej i forbindelse med
dyrkning af sin mark.
Trafikministeriet har anbefalet, at vi fritager den
pågældende lodsejer for at deltage i vedligehol
delsen, og at vi afsiger en ny kendelse.
Forvaltningen har udarbejdet nyt forslag til ud
giftsfordeling for vedligeholdelse af vejen.Der er
anvendt samme fordelingsnøgle som ved kendel
sen af 20. september 1995, der er blot en lodsejer
mindre af fordele udgifterne på.
Det nye forslag og kortbilag med placering af vej
parter er sendt til udtalelse hos de berørte lods
ejere, med en frist til 6. december 1995.
Der er ikke indkommet indsigelser eller be
mærkninger til det udsendte.
Skrivelse af 3. november 1995 til lodsejerne, be
regningsgrundlag for vejparter, kortbilag og for
slag til kendelse vedlægges.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 20. december 1995 til Byrådet, at det nye
forslag til “Kendelse vedrørende udgiftsfordeling
for vedligeholdelse af den private fællesvej Van
gevej, Onsved” godkendes til ikrafttræden 1. maj
1996.
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6.
Høring over Hovedstadskommissionens betænknine nr. 1307
J. nr. BK

O 0. o I A 0$

Indenrigsministeriet har med brev af 8. januar
1996 fremsendt Hovedstadskommissionens be
tænkning om hovedstadsområdets fremtidige
struktur, Hovedstadskommissionens materiale
samling samt resumé af Hovedstadskommissio
nens vurderinger og forslag.
Af hensyn til det efterfølgende lovgivningsarbejde
bedes kommunens eventuelle bemærkninger til
betænkningen indsendt til Indenrigsministeriet
inden den 8. februar 1996.
Resuméet er udsendt til byrådsmedlemmerne.
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7.
(Tilforordnet til AQF Daghøjskole Vestregionen
J.nr. BK00.01A15
AOF Daghøjskolen meddeler i skrivelse af 9. de
cember 1995, at kommunen - ifølge vedtægterne
for skolen samt ifølge den nye lov for området Berettiget til at have en tilforordnet siddende i
daghøjskolens bestyrelse.
Der forespørges, om byrådet ønsker at benytte sig
af dette.
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