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søger om eftergivelse af
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søger ora eftergivelse af
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Spørgsmål om hvorvidt Jægerspris kommune
skal indgå i en aftale med boligselskabet
Mølleparken om udlejningsretten på et an
tal boliger til eks. pensionister.
SOCIALUDVALGET den 26.9.1978: Spørgsmålet
undersøges nærmere.
SOCIALUDVALGET den lo.lo.1978: Det ind
stilles at der søges indgået aftale med
boligselsskabet om lo boliger til anvend
else for pensionister.

jL

V e d r b oligsikring:
For at lette forretningsgangen i ansøgnin
ger om boligsikring og kommende ansøgnin
ger om boligydelse indstilles til byrådet
at de sager, der forelægges byrådet til
vurdering og godkendelse med henblik på
fastsættelse af den husleje, der skal dan
ne grundlag for beregning af boligsikring
og boligydelse, for fremtiden henlægges ti
afgørelse i det sociale udvalg.

Matr. nr, 5 IT, Over Dråby.
i indlæggelse af vandstik
på ovennævnte ejendom. Ejendommen er p.t. pålig
net vandafgift, og der anmodes om udvalgets stil
ling til ansøgningen.
7*11.78 • Teknisk udvalg indstiller til ØK, at der
vederlagsfrit etableres vandstik på ejen
dommen i lighed med tidligere trufne af
gørelser. Jfr. byrådsmøde den 1 5 .6 .76 .

Baunehø.j Efterskole.
Forstander Erik Odde fremsender ansøgning om op
stilling af container for dagrenovation.
Teknisk udvalg 3«lo«78:
Fremsendes til ØK, idet den foreslåede container
ordning anbefales, såfremt ejeren selv sørger for
bortskaffelse af affaldet udenfor Jægerspris kom
mune, og ejendommen således fritages for gældende
renovationsordning.
ØKONOMIUDVALGET 9.10.78:
des.

T.U. indstilling godken

6.11. 7 8 • Baunehøj Efterskole fremsender fornyet
ansøgning under henvisning til, at Tage
Kristiansen på forbrændingsanstalten overfor Renholdningsselskabet af I898 har
indvillet i at modtage affaldet, når af
faldet forinden indladning i containe
ren er amballeret i sorte plastsække.
7.11.78J Teknisk udvalg fastholder sin afgørelse
af 3 .1 0 .7 8 *
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vedr. Rådhusets personale:
HK-KLUBBEN:
På generalforsamling d, 26/lo 1978 blev følgende
valgte:
Formand

Karin Reimer

Næstformand

Jan Nielsen
Winnie Næbierød
Jørgen Mortensen

Suppleanter:

Bente Dahl
Grethe Mortensen
Kirsten Petersen

PERSOKALEFOKfiNINGEN

Formand

Bente Torp Larsen

Kasserer

Birthe Jensen

Sekretær

Inga Nielsen

SAMARBEJDSUDVALG:
Næstformand

Annie Jørgensen
lvarin Reimer
Tove Hesselkjær
Jørgen Mortensen

Suppleant

Jan Nielsen

Afdelingsledermøde d„ 7/ll 1978:
Kanvedtog at genvælge:
■Bogholder Svend Korterup
Kommuneing, Fl. K. Larsen
Komm.dir.

P, Sabroe

Suppleant:

Skatteinsp. Otto Christensen

Ifølge tidligere byrådsvedtagelse er borgmesteren
formand for søjnarbejdsudvalget„

TILLÆGSDAGSORDEN:
9_l

Vedr. befordringsgodtgørelse til kommu
nalbestyrelsesmedlem.

%

'C a c é U

Kommunalbestyrelsesmedlem Preben Karlsen
beregner sig befordringsgodtgørelse for
deltagelse i udvalgsmøder m.v. med 96 km
pr. møde(dag).
Pgl. kører daglig til og fra arbejde i
København og når der ipdkaldes til udval
"møde i løbet af en arbejdsdag, kører pgl
i egen vogn til mødet.
Jægerspris kommune har hidtil kun udbeta
befordringsgodtgørelse for afstanden fra
arbejdsstedet og til rådhuset og evt. se
nere videre til hjemmet, hvis denne sid
ste afstand kan omfattes af befordrings
reglerne .
Preben Karlsen mener sig berettiget til
befordringsgodtgørelse for begge ture tiog fra København, idet han oplyser, at
der kun benyttes egen vogn for at kunne nå de indkaldte møder.
Kommuneames Landsforening oplyser på te
lefonisk forespørgsel, at den første tur
til arbejdsstedet normalt er pgl.s egen,
hvorimod turen til rådhuset før arbejds
dagens afslutning kan godtgøres efter de
• Lm. gældende regler.
ilvis pgl. fastholder, at han kun benytte
egen vogn for at komme til og fra mødern
skal økonomiudvalget træffe afgørelse fo
om der må udbetales befordringsgodtgørel
se for begge ture eller kun for turen ti
selve mødet.
Sekretariatet anmoder således økonomiud
valget om at træffe beslutning til spørg
målet (protokollat).

10.
Pensionsforsikring for forstander H. Black-Jensen
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