ff
J r .n r . 13-1-1988
Deponerings’
oeløb vedr._udgiftsrammen
1987

og

1988.

Ved skrivelse af 20. juni 1988 fremsender
Indenrigsministeriet opgørelse af drift
rammer for 1987 og deponeringsbeløb i
1 988 .
Driftrammen for 1987 er opgjort som gen
nemsnittet af regnskab 1985 og 1986 excl.
forsyningsvirksomhed samt +/- korrektione
for moms, arbejdstidsforkorteIse, sociale
refusioner m.v.

For Jægerspris kommune er

der beregnet et fordelingstal for ramme
overskridelse 1987 på ca. 7,0 mill.
ud fra foreløbige regnskabstal.

kr.

Økonomisk

forvaltning har efterfølgende beregnet
fordelingstallet for 1987 ud fra endelige
regnskabstal 1987 til 3,7 mill. kr.
Indenrigsministeriet oplyser at depone
ringsprocenten for 1987 p.t. skønnes til
ca. 85 hvilket betyder,

at Jægerspris

kommune senest d. 15/12-88 skal deponere
ca. 3,2 mill.

kr. Beløbet tilbagebetales

med 1/3 i årene 1992,

1993 og 1994 uden

forrentning.
Vedr. driftrammen for 1983 har forvalt
ningen beregnet et fordelingstal på 4,8
mill.

kr. Der er dog for 1988 endnu nogle

uafklarede spørgsmål,

hvorfor fordelings

tallet kun er retningsgivende.

Såfremt

deponerings procenten for 1983 er uændret
vil ovenstående betyde, at Jægerspris
kommune i december 1989 skal deponere 4,1
mill.

kr. som tilbagebetales i 1993,

1994

og 1995.
For 1989 vil en reduktion af driftudgif
terne jvf. budgetseminaret d. 22/6-88
samt den nyligt indgåede aftale mellem
regeringen og KL betydef,

at Jægerspris

kommune ud fra nugældende lovgrundlag vil
slippe for deponering.

/ ? / f ___

Jr. n r . :.
B e s v a r e t :.

-----

Sagen t i l ' ____ .... -------- --------

Jr.nr.
Afskrivning af

17-8-1988

Q^pa^nlng3 af gi£ 11

Jr. nr.:*.
B a s v a re t

/7 f /M' _
<

if

Fvi'lA,

S ugen til

13-1
Vedr. pligtbeløb til bekæmpelse af ar
bejdsløsheden .
Indenrigsministeriet meddeler i skr. fra
den 21. juli 1988, at kommunen også i
1989 skal budgettere med udgifter til be
kæmpelse af arbejdsløsheden med mindst
kr. 130,- pr. indbygger.
Økonomisk forvaltning underrettet.
Jr. n r.:_____

A A /M

B e s v a r e t:

_

___ ___

G E B Y R FOR E J E N D O M S O P L Y S N I N G E R

j .nr. E-Sk

I henhold til Indenrigsministeriets b e 
kendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988,
kan kommunalbestyrelsen bestemme at g e 
byr for meddelse af ejendomsoplysninger
kan udgøre kr. 400,00. Dette gælder o g 
så ved tvangsauktion, hvor fogedretten
ikke har anmodet en sagkyndig person
(ejendomsmægler, advokat o.lign) om at
medvirke ved salg af fast ejendom. Hvis
en skriftlig anmodning foreligger fra
fogedretten ved tvangsauktion "Antag
else af sagkyndig person ved salg af
fast ejendom" og hvor kommunen er ret
tighedshaver, vil oplysningerne være
gratis.
Ejendomsbeskatningen opkræver idag kr.
250,00 for meddelelse af ejendomsoplys
ninger. I 1987 indkom 338 ejendomsop
lysningsskemaer, heraf vedrørte 59
tvangsauktioner og var gebyrfri. Pr. 1.
juli er 230 skemaer indkommet, heraf
var 41 vedr. tvangsauktion. Ved rund
spørge hos omegnskommunerne blev det
oplyst, at der opkræves kr. 400,00 for
ej endomsoplysningsskemaer
Der opkræves i gennemsnit yderligere
kr. 45,00 ved udskrift af attester samt
kr. 50,00 for BBR-ejermeddelelser jfr.
boligministeriets bekendtgørelse nr.
357 af 22. juli 1983. Dog er attester
og BBR-ejermeddelelser gratis til
ej er e n .
INDSTILLING
Det indstilles, at Jægerspris kommune'
pr.-l. september opkræver følgende
gebyr:
kr. 400,00 for meddelelse af ejendoms
oplysninger
undtagelse - ved tvangsauktion hvor
fogedrettens skriftlige anmodning
foreligger "Antagelse af sagkyndig per
son ved salg af fast ejendom " og hvor
kommunen er rettighedshaver,
kr. 45,00 for alle attester
(vurderings-, skatte-, og ejendomsat
test samt BBR-ejermeddelelse)
undtagelse - gratis til ejeren og ved
ejers fuldmagt eller kontrakt til BBRej ermeddelelser.
Jr. nr.:_____ ^
Besvaret:____ 0<f *

____ _
— ..

Sagen t i l : _____ ____________________

Dag og år:

Mand. 8 . aug. 1988

Blad nr.
2 0 0 2
Form andens
initialer:

r&x
J.nr.

81-4

Ansøgning om fritagelse for betaling af
en d£l af vandafledningsbidraget.

TEKNISK UDVALG, 29.6.1988: Der kan meddel
eles fritagelse for vandafledningsbidraget
der vedrører produktionsbygningerne* røSTT
i tilfælde af ændret status for ejendommen
skal dette meddeles kommunen.

iL Z Jt l

k.
B esvaret: _
n

,

i •i .

>*qen tu !______

T/^sX
J.nr. 81-4
Ansøgning om fritagelse for betaling af
en del af vandaf ledning.sbidraget.

TEKNISK UDVALG? 29.6.1988; Der kan meddel*
i
eles fritagelse for vandafledningsbidraget
der bedrører produktionsbygningerne* »e-ni tilfælde af ændret status for ejendom
men skal dette meddeles kommunen.
Jr. nr.:_____
Besvaret:
Sagen til:

IL

____
_______

,

J .n r . 63-3-1
Kloak Syd - Etape H . 3 .
I forbindelse med udførelsen af sparebassin m.v. ved Landerslevvej, blev der eta
bleret et nvt tilløb til søen bag bassin
et på
tilhørende hr.
På grund af placeringen af kloakledningen
(ø 60 cm) fra Landerslev by, blev led
ningen til søen placeret i ca. kote 10,05
i drænbrønden, således at man skulle eta.1blere en opstuvning i drænsystemet på ca.
50-60 cm for at få vand i søen.
Dette skabte imidlertid problemer i mosearealerne nord-øst for Landerslev.
sendte den 11. maj 1987
en skrivelse til Jægerspris kommune om
problemerne, og den 23. juni 1988 blev
det på et møde med
. af
talt, at vedlagte forslag til afhjælpning
af problemet skulle søges godkendt og ud
ført snarest muligt, idet søen ellers
ville "dø" inden længe.
Forslaget går ud på at sænke ledningen
til søen ned under ø 60 cm kloakledningen
fra Landerslev by så lang en strækning,
at ledningen hele vejen har fald mod sø
en .
Ved en midlertidig opstuvning i drænbrønd
en på max. 20 cm (svarende til fuldtløbende drænledning) vil vandstanden kunne
hæves ca. 35 cm i søen til ca. kote 9,7C
For at undgå tilbageløb til drænsystemet
ved fjernelse af den midlertidige opstuv
ning i drænbrønden, må der placeres en
skydeventil på ledningen til søen.
Overslag til udgifterne til de her foreslåede foranstaltninger er c a . k r . 8 . 0 0 0
til 1 0 . 0 0 0 excl. moms.
29 . juni 1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til Økornomiudvalg med anbefaling.
Jr nr.!

t v i-é. j& I L

Besvaret:
$*y«n til:__

'■■--f —

Oag og år:

M a n d

Blad nr.

*

8 *

a u g .

I 9 8 8

2 0 0 8
Form andens
initialer:

Tørslev Renseanlæg.
Ifølge aftale med renseanlægsbestyrer
Freddy Blokker fremsender Fa. Kriiger t
bud på levering af sibåndspresse type
mobil således:
Kapacitet ved 7 timers daglig drift sv
er til 10.000 - 12.000 PE.
Pressen kan køre på "overtid" og klare
væsentlig mere end 10.000 - 12.000 P E .
Tørstof i slamkage er 16- 2 0 %, normalt
18%.
Mobil udførelse
: vogn bxl = 2,5x4,0
Stationær udførelse: Hus bxl = 3,2x5,5 m
Salgspris pr. 20.6.1988

k r . 495.000,00

Leasing :
3 års periode årlig

k r . 155.740,00

5 års periode årlig

k r . 122.700,00

Restværdi efter 3 år

k r . 116.500,00

Restværdi efter 5 år

kr.

45.400,00

Samlet udgift:
3 år: 3x155.470+116.500•= k r . 528.910,00
5 år: 3x122.700+ 45.400 = k r . 658.900,00
Alle priser er excl. moms . Leasingsafgif
ten beregnes ud fra salgsprisen.
27.7.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg med
anbefaling af såvel anskaffelse som fornøden til
lægsbevilling .
Sibåndspressen er en nødvendig facilitet til ren
seanlægget i Tørslev, som er en integreret del af
Kloak/syd.
Anskaffelsen indstilles effektueret hurtigst mu
ligt af hensyn til en stadig stigende slammængde.
Man indstiller, at man anvender kontantpris
kr.495.ooo ekscl.moms.
ØK-forvaltning har erklæret sig indforstået med ovenstående.
Jr. n r.: , .—
J) of. 'ii
B e s v a r e t : ___
ja g e r i

t i l : ____

1 5 .)

&
'%

Lokalplan 18.(Erhvervsområdet)

J.nr.27-2

I ovennævnte lokalplan §9-stk.3 er nævnt, at kom
munen i forbindelse med udstykning etablerer det
i planen viste bepiantningsbælte.
Således foranlediget har Teknisk forvaltning udar
bejdet to alternative forslag til beplantning.
27.7.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget,
idet man anbefaler forslag A.
Anslået anlægsudgift ekscl.moms kr.93.4oo.Af hensyn til en evt.kommende udvidelse af erhver\
arealet udelades etablering af beplantning ind imod matr.nr.loA-Gerlev (gdr.Poul Madsen)
nr.

ff9 o,g ti

Bosvaret:.

Yi- h -tt tCL-l

Sagen t i l :

16

J-nr.

63-3-1

Kloak Syd - Kombineret entrepriseforsik
ring for etape D 4 , D 5 , D7, D 8 og H 8 .
.1 forbindelse med udførelse af ovennævnte

etaper af Kloak Syd finder Fa. Dines
Jørgensen & C o . , at jordbunds- og grund
vandsforholdene i etaperne D7 og H 8 er
af en sådan beskaffenhed, at der må til
rådes tegning af en kombineret entrepri
seforsikring i lighed med den, der er
tegnet for tidligere etaper med dårlige
bundforhold.
Udgifterne til forsikringen kan overslags
mæssigt beløbe sig til k r . 1 0 .0 0 0 , 0 0 1 1 .0 0 0 .00 for forsikringen med en selv
risiko på k r . 7.500,00 samt kr. 8.000 1 0 .0 0 0 . 00 excl. moms for undersøgelse af
affotografering af bygninger i områderne.
Det bemærkes, at man har anmodet K g f . om
tilbud på den foreslåede forsikring.
29.6.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling.
5.7.1988:
K.G.F. fremsender tilbud på den her omhandlede
entreprise (D.7 + D.8).
Præmien andrager kr.ll.ooo og forsikringen dækkei
fra accceptdato til 1.7.1989.
Jr. rir.; ______ _ éf- * /■./#!
B e s v a r e t :—.____
j a g e n t i l : ______

ua g ug ar:

--

■ “

- --

Mand. 8 . aug. 1988

oiaa nr.

2004
Form andens
initialer:

J.nr.

28-31-2

Kignashaven.
NESA fremsender kopi af tilbud på el-for
syning og belysningsanlæg på ovennævnte
bebyggelse.
Projektet forudsætter kommunens godkend
else.
I øvrigt bedes det oplyst, hvorvidt kom
munen er sindet til at overtage driftsud
gifterne til vejbelysning og i bekræften
de fald bedes tidspunktet for overtagel
sen oplyst.
29.6.1988:
Teknisk udvalg fremsender sagen til øK-udvalget,
idet man foruden projektets godkendelse, indstil
ler at kommunen overtager driftsudgifterne i for
bindelse med vejbelysningen pr.1.oktober 1988.
«?/-w - / ? / /

j,.

/ty

B e s v a re t:

Sagen til

j.nr.

53-1

Sogneskolen/Møllegårdskolen.
Fa. Dines Jørgensen & Co. Hillerød frem
sender forslag til trafiksanering ved
Sogneskolen og Møllegårdskolen.
S kolebygaeudvalaet, d. 24.9.1987.
I. P ro je k t anbefales t i l udførelse i s o m m e r f e r i en 1988.
Fremsendes t i l udta le lse på Sogneskolen og M ø lle g å rd skolen. T ilb a g e m e ld in g inden 15.11.1987.

Ben 9.11.1937

modtaget udtalelse fra Mølle
gårdskolen.
Den 12.11.1987 Modtaget udtalelse fra Sog- •
neskolen.

Skolebyggeudvalget den 7 april 1983
Fremsendes Kulturelt udvalg med anbefaling.
Beregnet overslagspris

kr. 1.500 .000 ,-

Kulturelt udvalg den 2o/6-88:
Fremsendes med anbefaling under forudsæt
ning af, at udgiften kan indgå i den fo
restående budgetlægning.
Jr. nr.
B e s v a r e t : _ — ------S a g e n t i l : ________,—

dår

j o u r .n r .5220200
Distrikshj emmehj æ l p .
Hjemmeplejeafdelingen
i
Jægerspris
kommune nedsatte i 1987 en arbejdsgruppe med det formål, at komme m e d 4
forslag
til,
hvorledes distrikts
hjemmehjælp kan etableres i Jægerspris
Kommune.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en rap
port som bilægges dagsordenen,
På mødet vil hjemmeplejeleder Hanne
Jørgensen komme og orientere om de
tanker, der ligger bag rapporten.
14.6.1988 socialudvalget:
Anbefales, at der i efteråret 1988
etableres en gruppe i Jægerspris.
Etableringsudgifter kr. 8.300 skal
afholdes i budget 1988.
Økonomiudvalget den 28/6-88:
Udsættes til førstkommende ØK-møde.
Rapport udsendes til medlemmerne.
BYSEKR 19.07.88:
Kr. 8.300,- fremkommer ved udgifter for
etablering med kr. 3.800,- og undervis
ning for én gruppe (indledningsvis) kr.
4.500,Jr» nr.:____
c r9
o f .å
j aqen ti I

'd yut-eCi <

DBD

jour.nr.
72-7-3-1988
boligsøgende

.

Boligsøgende
Drøftelse med socialudvalget om
forvaltningens rolle i relation til
boligproblematikken.
Forvaltningens sagsbehandlere modtager
et stadig større antal henvendelser
fra personer, der søger om bolig.
Socialforvaltningen har tidligere haft
en aftale med ejendomsudvalget om, at
man ved ledige kommunale boliger
henvendte sig til forvaltningen med
anmodning om indstilling om klienter
til disse ledige boliger.
Sagsbehandlerne må derfor fremover
meddele de personer, der henvender sig
om bolig, at der ikke vil ske en
indstilling fra socialforvaltningens
si d e .
Med hensyn til alle de boligsøgende
der henvender sig om lejlighed i Dansk
Boligselskab, vil disse ligeledes
blive henvist til boligselskabet uden
sagsbehandling.
Forpligtelser i bistandslovens
§ 31
til at skaffe husly kan ikke opfyldes
i Jægerspris kommune og klienter må om
muligt henvises til bolig udenfor
kommunen.
Man ønsker en drøftelse med udvalget
om denne bolig problematik.
14.6.1988 socialudvalget:
Økonomiudvalget anmodes om at optage
en forhandling med Dansk Boligselskab
om anvisningsret af lejligheder.
Ejendomsudvalget anmodes om, at den
tidligere anvisningsret til de
kommunale boliger qenindføres.
Jr. „
B e s v a re t

3*qen ti I :_

fif-*?' CL

-

3
Jr.nr.

70-5-1988

Social- og sundhedsforvaltningen v/
socialchefen fremsender kommentarer til
rapport fra koordinationsgruppen vedr.
FLYGTNINGEFORDELING I FREDERIKSBORG AMT
Kommentarerne omhandler
a) udligningsordninger
b) boligfordeling
c) sekretariatsfunktioner.
Jr. nr.
B e s v a r e t :.
S ag e n til:.

22.

jour.n r .
børnogunge

11-5-1988
Soc

Ansøgning om kursus vedr, børn og
unge.
Der ansøges om, at soc.udv.fmd. Johnna
Hermansen, fuldmægtig Marianne Toft og
socialinspektør Bente Dall bevilges et
kursus om børn og unge.
^
Kurset
afholdes i perioden 9.10.
til
12.10 1988 på den Kommunale Højskole i
Grenå.
Prisen for deltagelse er kr.
2.585,pr.
person,
hertil
kommer
transport.
Kurset henvender sig til medlemmer af
kommunalbestyrelser samt ledende medarbej d e r e .
Kurset vil arbejde med et tværsektorielt og tværfagligt sigte omkring børns
sociale,
undervisnings og- fritidsmæs
sige situation),- nr.•
//• $ • /vf¥
B e s v a r e t :...... ............

.

.

Sagen til:____________

J r .n r . 57-7-1988
Vognmand Bodil Skov Jensen, Møllevej 7,
3630 Jægerspris, fremsender den 26. juni
skrivelse ang. kommunal befordring.

-v

-k, nr
Besvaret:^
S fq n n t i 11__

S 7 1*'

Jr.nr.

11-20-1988

Vedr. besættelse af .5 til lingen som
leder af_ejendomsbeskatningen.
I forbindelse med Grethe Mortensens
konstituering som souschef pr. 1/12—
87 blev overassistent Susanne Johansson
samtidig konstitueret som leder af
ejendomsbeskatningen.
Økonomichefen d._3 0^6^88
Susanne Johansson indstilles til fast
ansættelse som lader af ejendomsbeskat
ningen pr. 1/9-88, jvf. vedlagte notat
d ' 3° /6'8 8 '

Jv nr,.____

Besvaret:.
Sagen til:

>'ci ( A

tingeiserne
for oprykning til overas
sistent, idet Jytte Vallentin har haft
mere end 9 års beskæftigelse i kommu
nen.
Ligesom Jytte Vallentin opfylder
de uddannelsesmæssige krav.
Socialinspektøren,

den 5.7.1988:

Det indstilles, at Jytte Vallentin
oprykkes til overassistent pr.
1.6.1988.
Jytte Vallentin udfører et
tilfredsstillende og godt arbejde.
Løn- og personalekontoret, 07.07.88
Jytte Vallentin opfylder de i overenskomst mel
lem HK og KL stillede betingelser for at blive
ansat som personlig overassistent.
Jr. n r . : _______
B e s v a r e t : __ _ _ .

Soc
jour.nr. 0602
annemarie
Overassistent - socialforvaltningens
sikringsafdeling.

Ass.
Annemarie Jacobsen, ansat i sik
ringsafdelingen, ansøger herved om op
rykning til overass.
Annemarie Jacobsen har været ansat som
assistent i Københavns Kommune i føl
gende perioder:
1.8.1978 til 31.3.1982
1.10.1983 til 31.8.1985
Ialt

3 år 8 mdr.
2 år 11 mdr
6 år
7 mdr.

Annemarie Jacobsen har været ansat i
Jægerspris kommune som ass. i følgen
de perioder:
1.4.1982 til 30.9.1982
1.9.1985 til
1.7.1988
Ialt

0 år 6 mdr.
2 år 10 mdr.
3 år 4 mdr.

Annemarie Jacobsen har bestået magi
stratskolen samt
fagskolen , hvilke
uddannelser svarer til Dansk Kommu
nalkursus 1 og 2 .
Annemarie Jacobsen opfylder således de
uddannelsesmæssige betingelser, lige
som p g l . har haft 3 års beskæftigelse
i Jægerspris kommune som assistent og
har haft 9 års beskæftigelse som as
sistent i kommuneregi.
•Socialinspektøren den 5.7.1988:
Det indstilles, at Annemarie Jacobsen
oprykkes som overass. med virkning fra
1. marts 1988, idet Annemarie Jacobsen
på daværende tidspunkt havde været an
sat i 3 år i Jægerspris kommune.
Be
tingelserne
for oprykning som overassisten var pr. 1.3.1988 opfyldt.
Annemarie Jacobsen udfører et selv
stændigt og velkvalificeret arbejde.
Løn- og personalekontoret, 07.07.88.
Annemarie Jakobsen opfylder de i overenskomst
mellem HK og KL stillede betingelser for at
blive ansat som personlig overassistent.

KOMMUNERNES LANDSFORENING.
Kommunalpolitisk information:
Nr. 1033
16/6-88

Opgørelse af bloktilskud for
1988 og 1989.

Nr. 1034
31/6-88

KL's indgåede aftale med rege
ringen om kommunernes økonomi.

Nr. 1035
7/7-88

Perspektiver for kommunal edbanvendelse 1988.

Administrativ information:
Nr. 2073
9/6-88

Ændringer i socia1rådgiverover
enskomst en/socia 1 rådgiveraftale
p r . 1 . april 1988.

Nr. 2074
9/6-88

Honorering af medlemmer af be
styrelser for bedriftssundheds
centre og af medarbejdere, der
deltager i generalforsamlinger.

Nr. 2075
9/6-88

Pjece om "boliger til ældre".

Nr. 2076
9/6-88

Rettelse til landsforeningens
budgetvej ledning.

Nr. 2077
16/6-88

Skatteministeriet, Told- og Af
giftsdepartementet har truffet
afgørelse om, at off. spildevan
dsanlæg fra den 1. jan. 1989 er
omfattet af pligten til registr
ring efter momslovens § 3, stk.
1 , p k t . c , om off. forsynings
virksomheder .

Nr. 2078
16/6-88

Den elektroniske nyhedsformid
ling - KL INFORMATION.

Nr. 2079
23/6-88

Efterregulering af boligstøtten

Nr. 2080
23/6-88

Regulering.af afgiften til COPY
DAN for brugere af fællesanten
neanlæg med flere end 25 til
slutninger .

Nr. 2081
23/6-88

Rapport om kommunale ønsker til
edb-udvikling på byfornyelses
området .

Nr. 2083
3o/6-88

Indgåelse af ny overenskomst
for konserveringsteknikere.

Nr. 2084
3o/6-88

Orientering om Biblioteksdata.

Nr. 2085
3o/6-88

Kommunernes terminaladgang til
Det Centrale Personregister CPR

Nr. 2086
7/7-88

Vedr. a r b .tidsnedsættelsen pr.
1. sept. 1988 for dagplejere.

Nr. 2087
7/7-88

Fortolkning af § 2, stk. 1 b i
overenskomst for køkkenassisten
elever.
terts....

Dag og år:

Blad nr.

,/J 8 . aug. 1988
Mand.

2009
Form andens
initialer:

^ortsat... c4 s ø Nr. 2088
7/7-88

Vedr. udlevering af skatteoplys
ninger til Det Mosaiske Troessamfund.

Nr. 2089
14/7-88

Lægeattesthonoraraftalen.

TILGÅET DEN 22. JULI 1988.
Administrativ information:
N r . 2090
21/7 - 8 8

Decentralisering af aftaler om ;
delse/forhøjelse af § 1 -tillæg
til skovteknikere.

Nr. 2091

Ændring af vogn- og mandskabsomkostriinger for patientbefordrinc
pr. 1. maj 1987 og 1. maj 1988.

N r . 2092

Ny bekendtgørelse om bedrifts
sundhedstjeneste. BST-pligten fc
kantinepersoanle endnu uafklare

N r . 2093

Ydelse af fratrædelsesgodtgørel:
til månedslønnede hjemmehjælper
og husassistenter.

Nr . 2094

Dato for oprykning med et skala
trin efter afsluttet grundkurse
for hjemmehjælpere.

N r . 2095

Overenskomst om brandslukning nr

Nr. 2096

Vedr. udsendelse af KL's cirkulF
reskrivelser til kommunerne i 2
halvår 1987 (fortegnelse).
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MEDDELELSER FRA:
a) formanden
c*. 6 .
b) Øvrige medlemmer
C) Komm.dir.
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