Dag og år:

Blad nr.

3.180
Onsdag den 17. april
1985
kl. 19.00
5. Samarbej dsudvalget for det sociale område

i byrådssalen.
/

Udskrift af udvalgets møde den 27. marts
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets

cy

efterretning.

6 . Fællesudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 1. april
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

7 . Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 9. april
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets

/
UL

// C

efterretning.

<7

a . pkt. 2
Status over beskæftigelsessekretariatets
arbej de i 19 84
Beskæftigelsessekretariatet fremsender
foreløbig status over sekretariatets ar
li

bejde i 1984.
Beskæftigelsesudvalget, beskæftigelses
styre gruppen og økonomiudvalget fremsen
der til efterretning.

b . pkt. 5
Vikarordning 1985/86
Marbækskolen fremsender ansøgning om bi
beholdelse af den faste vikarordning i
skoleåret 1985/86.
Sagen har været til høring i lærerråd
fortsættes

...

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.181
Onsdaq den 17. april
1985
kl. 19.00
7. Økonomiudvalget fortsat
b. pkt. 5 fortsat
og skolenævn på Ferslev og Skuldelev sko
ler samt fælleslærerrådet.
Skolekommissionen fremsender fælleslærer
rådets udtalelse med anbefaling.
Kulturelt udvalg anbefaler følgende:
1. Ordningen fortsætter på Marbækskolen
2. Den 2. faste vikar tilknyttes Ferslev
og Skuldelev skoler.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

c. pkt. 6
Hviledøgn og fridøgn for tjenestemænd
Den 6. september 1984 trådte nye hvile
tids- og fridøgnsbestemmelser i kraft
for folkeskolens tjenestemænd m.fl.
Fælleslærerrådet har på sit møde den 6.
februar 1985 behandlet aftalen og anbe
faler Skibby kommune at fortsætte den
nuværende ordning, hvorefter 3 personer
med én klasse sendes på lejrskole m.v.
Ledende skoleinspektør fremsender udta
lelse.
:Skolekommissionen, kulturelt udvalg og
■økonomiudvalget fremsender fælleslærer;rådets forslag til byrådet med anbefa/ling.

i byrådssalen.

Formandens
initialer:

7. Økonomiudvalget fortsat
d. pkt. 7
Deling af elevtal
I

forbindelse

godkendelse

med

af

skolekommissionens

Marbækskolens

ansøgning

om deling af elevtal på 4., 5 ., 6. og 7.
årgang

i håndarbej d e , blev

skolenævn

på

de

to

andre

lærerråd og
skoler

ori

enteret .
På

baggrund

skoles
rende

heraf

fremsender

Ferslev

lærerråd ansøgning om en tilsva
ordning

på

4 . og

5. årgang,

idet

disse årgange kræver særlig meget lærer
assistance , da faget håndarbej de er n y t .
Ydermere

har

skolen

ikke

på

nuværende

tidspunkt noget håndarbej dslokale, hvil
ket medfører,
melokale,

at faget læses i et hjem-

hvad dermed følger af proble

mer .
Skolenævn

og Orla Hansen fremsender med

anbefaling.
Ledende

skoleinspektør

anbefaling,
get

ikke

idet

fremsender

med

godkendelse af forsla

medfører

ekstra timeforbrug

i

indeværende skoleår.
Kulturelt udvalg anbefaler både for Fer
slev og Skuldelev skoler.
Bent Vestergård og Lise Lotte Due indta
ger særstandpunkt.
Økonomiudvalget tilbagesender til skole
kommissionen .
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling.
Bent Vestergård indtager særstandpunkt.
Kulturelt udvalg

fremsender med anbefa

ling .
Bent Vestergård og Lise Lotte Due indta
ger særstandpunkt.
fort s æ t t e s

...

7

Økonomiudvalget fortsat
d. p k t . 7 fortsat
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Bent Vestergård og Lise Lotte Due ind
tager særstandpunkt.

e. pkt. 9
Forøgelse af timetal til hj emkundskab
Ej emkundskabslærere
Skuldelev

skole

atter

få

at

undervisning

og

lærerråd

ved

fremsender ansøgning om

tildelt

3

lektioner

til

i hjemkundskab på 6. klas

setrin .
Lærerråd og skolenævn på Marbækskolen og
Skuldelev

skole

samt

fælleslærerråd

fremsender udtalelser.
Ledende

skoleinspektør

fremsender

med

anbefaling.
Skolekommissionen
fremsender

og

kulturelt

fælleslærerrådets

udvalg

udtalelse

med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Dag og år:

Blad nr,

3.184
Onsdag den 17. april
1985
kl. 19.00
Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
f . p k t . 10
Klasse- og holddannelse m.v. for 1985/86
Ledende

skoleinspektør

fremsender

for

slag til klassedannelse på Marbæk-, Fer
slev

og

Skuldelev

skoler, forslag

til

valgfag 8., 9. og 10. årgang samt 6., 7.
årgang, niveauhold 8., 9. og 10. årgang,
ikke

kursusdelt

undervisning

8 . og

9.

årgang, samt organisation af i
drætsundervisning

1. -10.

årgang på Mar-

bækskolen.
Skolekommissionen

anbefaler

forslag

til

klassedannelse på alle 3 skoler.
Forslag til valgfag 8., 9. og 10. årgang
samt

6.

og

7.

årgang

anbefales på Mar-

bækskolen.
Forslag til niveauhold på 8., 9. og 10.
årgang. Efter afstemning
5 for
0 imod
4 stemte ikke
2 fraværende
anbefales, at engelsk og tysk i udvidet
9. klasse deles i 9. c og d . .
Birgit

Mortensen, Bente

Dall

og Anders

Clausager indtager særstandpunkt.
Øvrige forslag til niveauhold og samlæs
ning

anbefales,

jfr.

lærerrådets

ind

stilling ve d r . 10. årgang.
Organisation af idrætsundervisning 1.10. årgang anbefales.
Kulturelt

udvalg

holddannelse

for

anbefaler
Ferslev

og

klasse-

og

Skuldelev

skoler.
Klasse- og holddannelse for Marbækskolen
tilbagesendes til udtalelse i lærerråd
og nævn for så vidt angår holddannelse
på 9. klassetrin i engelsk og tysk.
fortsættes

..

Formandens
initialer:

7.

Økonomiudvalget fortsat
f . p k t . 10 fortsat

'

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

g. pkt. 11
Lektiehjælp/eftersidning til læsestueti
mer
Ledende skoleinspektør fremsender ønske
fra Marbækskolen om i lighed med Skulde
lev skole at konvertere timerne til lektiehjælp/eftersidning til læsestuetimer
fra det kommende skoleår.
Ændringen er udelukkende et spørgsmål
om at bringe ordningen på plads "rent
teknisk", og anvendelsen af timerne ænd
res ikke.
Lærerråd og skolenævn på Marbækskolen
anbefaler forslaget.
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling.
Birthe Kyhl Olsen indtager særstand
punkt , idet hun ønsker timerne brugt
til en lektiehjælpordning, som praktise
res på Skuldelev skole.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Jørgen Slotsgaard deltog ikke i sagens
behandling på grund af inhabilitet.

Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
h. pkt.

12

Forslag til organisation af specialun
dervisningen for 1985/86
Skolepsykologisk Rådgivning fremsender
forslag til organisation af specialun
visning for 1985/86.
Ledende skoleinspektør fremsender for
slaget med anbefaling.
Tilskuddet er uændret i forhold til in
deværende å r , trods ønsket om fortsat
skolegang for nuværende elever i 10.
specialklasse og specialpæd. bistand
til småbørn.
Forslaget er således udgiftsneutralt.
(Spørgsmålet om nuværende 10. special
klasses fortsatte skolegang behandles
som et selvstændigt forslag).
Forslaget vedr. den enkelte skoles spe
cialundervisning er behandlet således:
Marbækskolen

■ Lærerråd

den 7/2 85

Nævn den 20/2 85
Begge anbefaler.
Skuldelev skole

Lærerråd

den 7/2 85

Nævn den 13/3 85
Begge anbefaler.
Ferslev skole

Lærerråd

den 6/2 85

Nævn den 25/2 85
Begge anbefaler.
Fælleslærerråd

Den 11/3 85
Anbefaler.

Skolekommissionen og kulturelt udvalg
fremsender med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Spørgsmålet om socialpædagogisk bistand
drøftes med socialudvalgsformanden.

Dag og år:

Blad nr,

3.187
Onsdag den 17. april
1985
kl. 19.00

7/ * Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
i. pkt.

i byrådssalen.

13

Tilføjelser til undervisningsplan
Lærerrådet ved Skuldelev skole fremsen
der forslag til diverse ændringer af
skolens undervisningsplan.
Skuldelev skolenævn, ledende skolein
spektør , skolekommissionen og kulturelt
udvalg fremsender med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

j . p k t . 14
“Anderledes organisation af undervisning
på 10. klassetrin
En gruppe lærere v/Marbækskolen fremsen
der forslag til en “anderledes" organi
sation af undervisningen på 10. klasse
trin i skoleåret 1985/86 .
Ledende skoleinspektør anbefaler stærkt
forslaget.
Det har længe i skolekredse været er
kendt , at det er svært at få et til
fredsstillende undervisningsforløb på
netop 10. klassetrin.

Elevklientellet har ændret sig ligesom
elevernes forventninger til undervisnin
gen og de krav, der stilles til eleverne
fra det omgivende samfund, når de efter
10. klassetrin forlader skolen, har ænd
ret sig inden for de sidste få år.
Forslaget er behandlet af lærerrådet
den 7/2 85 og 6/3 85 samt af nævnet den
20/2 85 og 12/3 85.
Forslaget anbefales.
Med hensyn til omkostninger ved gennem
fortsættes

...

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.188
Onsdag den 17. april

Formandens
initialer:

1985
Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

kl. 19.00

j. p k t . 14 fortsat

i byrådssalen.

førelsen af forslaget anslår planlæg
ningsudvalget et mertimeforbrug på om
kring 250 timer ialt, hvilket svarer
til en merlønsudgift på ca. k r . 35.000
samt k r . 10.000 til materialer i værk
stedsfagene, ialt ca. k r . 45.000.
Transportudgifterne vil kunne tages over
skolens ekskursionsbudget.
Skolekommissionen fremsender forslaget
med anbefaling.

.

Et flertal af skolekommissionen ønsker
ikke transportudgifterne afholdt over
ekskursionsbudgettet.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling. Igangsættelse 1/8 1985 under for
udsætning af, at beløbet kan finansieres
indenfor budgettet 1985.
Ledende skoleinspektør fremsender for
slag til finansiering til økonomiudval
get .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Samtidig anbefales budgetomplacering på
kr. 21.000 fra Skuldelev skole til Marbækskolen.

k. pkt. 15
Matematik 10. klasse udvidet kursus
Lærerrådet ved Marbækskolen fremsender
ansøgning om, at 10. klasse udvidet kur
sus fra starten af skoleåret 1985/86
tildeles en time ekstra, således at det
omtalte klassetrin får ialt 5 timer pr.
uge.
Ledende skoleinspektør fremsender med
anbefaling.
fortsæt-Tes

■

Dag og år:

Blad nr,

3.189
Onsdag den 17. april

Formandens
initialer:

1985
[7

Økonomiudvalget fortsat

kl. 19.00

k. p k t . 15 fortsat

i byrådssalen.

Omkostningerne vil være c a . k r . 6.000
fordelt på 2 budgetår ved 1 hold.
Ved 2 hold i matematik på 10. klassetrin
vil omkostningerne udgøre ca. kr.12.000.
it

Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling .
Anders Clausager indtager særstandpunkt.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling under forudsætning af, at udgiften

.

,C

/
40-éfJUM

holdes indenfor budgettet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Jørgen Slotsgaard deltog ikke i sagens
behandling på grund af inhabilitet.

1. pkt. 16
Time; ™f ag for delingsplan for 8 . special
klasse på Marbækskolen
Skolepsykologisk Rådgivning fremsender
forslag til time-fagfordelingsplan for
8. specialklasse på Marbækskolen for
skoleåret 1985/86.
Ledende skoleinspektør anbefaler forsla
get .
Forbrug af obligatoriske timer: 25 ialt
med valg-og tilbudsfag 34.
Nugældende timefordelingsplan,

forbrug

af obligatoriske timer: 22 ialt med valgog tilbudsfag 34.
Det bemærkes, at lærerskematimeforbruget
i forslaget på grund af integration i
faget idræt formindskes med 2 timer,
således at lærerskematimeforbruget ved
nærværende forslag bliver 23 mod nuvæ
rende 22, hvad angår de obligatoriske
fag.
f ortsæ ttes

...

/■/

~s=j!

A/C

(as^

oo/

y .

Dag og år:

Blad nr.

3.190
Onsdag den 17. april
1985

17

Økonomiudvalget fortsat
1. pkt. 16 fortsat
Årsagen til, at der foreslås en ændret
timefordelingsplan, er ønsket om et tæt
samarbejde med en normalklasse på samme
klassetrin.
Lærerråd:

6/3 85, anbefaler.

Skolenævn: 11/3 85, anbefaler.
Forslaget er udgiftsneutralt.
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling .
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

m. pkt. 17
10, specialklasse på Marbækskolen
Skolepsykologisk Rådgivning fremsender
forslag om, at nuværende elever i 10.
specialklasse på Marbækskolen går 10.
klasse om.
Ledende skoleinspektør fremsender udta
lelse .
Lærerråd, skolenævn, skolekommissionen
og kulturelt udvalg fremsender med anbe
faling .
Forslaget er udgiftsneutralt i forhold
til budget 1985.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

kl. 19.00
i byrådssalen.

Formandens
initialer:

Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
n. pkt.

18

Ungdomsskoieplan for Skibby Ungdomsskole
Forslag til ungdomsskoleplan for Skibby
Ungdomsskole.
Ungdomsskolenævnet fremsender med anbe
faling med følgende bemærkninger:
Side 9 § 9 : I samarbejde med ungdomssko
leinspektør og lærerråd udarbejdes nyt
forslag til bemyndigelse v e d r . kurser
til lærer
Side 1 0 : Der er etableret elevråd.
Opgaver og beføjelser udarbejdes i sam
arbejde med ungdomsskoleinspektør og
elevråd.
§ 15 i instruks for ungdomsskoleinspek
tør rettes fritidskommissionen til sko
lekommissionen .
Retningslinier for lejrskolevirksomhed
udarbejdes nyt forslag sammen med ung
domsskoleinspektør og lærerråd.
Side 11 § 9 : 6) Poul Heidmann udgår,
i stedet indføjes Anders Clausager.
Skolekommissionen anbefaler den "rå”
ungdomsskoleplan med ungdomsskolenævnets
rettelser til den "rå" p l a n .
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Økonomiudvalget fremsender forslag til
ungdomsskoleplan til byrådet med anbefa
ling.
Instruks for ungdomsskoleinspektør u d 
sættes til maj-mødet.

7 . Økonomiudvalget fortsat
o. pkt. 19

.

Ungdomsskolevirksomhed for 1985/86
Forslag til ungdomsskolevirksomhed for
Skibby ungdomsskole.
Ungdomsskolenævnet, skolekommissionen,
kulturelt udvalg og økonomiudvalget frem
sender til byrådet med anbefaling. Lyst
fiskeri tilføjes.

p. pkt. 21
Udskydelse af lejrskoletur
Ifølge aftale med ledende skoleinspektør
fremsendes forslag til tillægsbevilling
for en konkret besparelse på budget 1985
i forbindelse med Marianne Hvilsbys an
søgning om udskydelse af lejrskoleophold
for 5. klasse.
14 elever i 5 dage a 135,3

lærere a k r . 650,-

=

9.450

=

1.950
11.400

De 11.000 k r . tages fra konto 301 02 370
08, ekskursioner/lejrskoler Marbækskolen
til kassebeholdningen konto 801 00 004
09 .
Kulturelt udvalg og økonomiudvalget frem
sender til byrådet med anbefaling.

g. pkt. 22
Venskabsbyer
Borgmesteren fremsender notat i forbin
delse med venskabsbysamarbejdet nu og i
de kommende år.
Kulturelt udvalg anbefaler følgende:

t-7

Økonomiudvalget fortsat
q. p k t . 22 fortsat
1. Oprettelse af lokalafdeling af "For
eningen Norden".
2. Borgmesteren og kulturelt udvalgs for
mand optager forhandling med Olufstrom (Sverige) om venskabsbysamar
bejde.
3. Kulturelt udvalgs formand afholder et
møde med skolevæsenet, idrætsforenin
gerne, spejderne m.v.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

r. pkt. 23
Tillægsbevilling Skuldelev børnehave
Økonomiudvalget vedtog på sit møde den
12. marts 1985, at en ledig medhjælper
stilling 40 t/u ikke skulle genopslås.
Samtidig anmodedes socialudvalget om at
beregne og fremsende positiv tillægsbe
villing .
Socialudvalget anbefaler følgende til
lægsbevilling for 1985:
konto 513 03 030 07, løn

~ k r . 105.000

konto 510 00 705 04 , refus.f k r .

52.000

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Beløbet tillægges kassebeholdningen kon
to 801 00 004 09.

. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
s . pkt.25

Hj emmeplej eafdelingen
Under henvisning til byrådets godkendel
se af 19. september 1984 vedrørende op
normering af hjemmeplejen med 20 timer
ugentlig ansøger administrationen om til
lægsbevilling i regnskabsåret 1985 med
k r . 70.000 t statsrefusion k r . 35.000,
netto k r . 35.000.
Beløbet er ikke medtaget i budget 1985.
Socialudvalget fremsender med anbefaling.
Der kan ikke anvises finansieringsmulig
hed indenfor budget 1985, hovedkonto 05.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Beløbet foreslås finansieret over kasse
beholdningen, konto 801 00 004 09.

t. pkt. 27
Delegationsplan
Socialudvalget fremsender delegations
plan for perioden 1/4 1985 til 31/3 1986
til byrådet med anbefaling.
Afvigelser fra den hidtidige delegationsplan er markeret ved lodret linie i ven
stre margen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Økonomiudvalget foreslår ændrede beløb
ved mærkedage {side 34).

Dag og år:

Blad nr.

3.195
Onsdag den 17. april

Økonomiudvalget fortsat
u. p k t . 28

.

Åbningstider daginstitutionerne
Socialudvalget har påny drøftet spørgs
målet om udvidet åbningstid i daginsti
tutionerne, som principielt godkendt af
byrådet den 16. januar 1985.
Ved ændring af åbningstiden må rammer
for personalemæssige og økonomiske konse
kvenser fastlægges.
Notat af 13/12 84 vedr. angiveligt behov,
notat af 18/3 85 v e d r . personalemæssige
konsekvenser og notat af 20/3 85 med b e 
skrivelse af sagsforløbet vedlægges.
Socialudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.
Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt,
idet han ønsker åbningstiden 6-18 i samt
lige institutioner, som følger heraf fo
reslås normeringerne forøget således:
Ferslev fritidshjem: Grundnormeringen ø
ges med 20 t/u, hertil kommer 20 t/u på
grund af udvidet åbningstid.
Skuldelev fritidshjem: + 40 t / u .
Skibby fritidshjem:

+ 40 t/u.

Skuldelev børnehave:
Børnehaven Tumlebo:

0 t/u.
+ 15 t/u.

Skolevej ens børnehave: + 15 t / u .
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at byrådets beslutning om udvidet åb
ningstid udskydes indtil videre.
Mogens Bo Hansen indtager samme særstand
punkt , som det Claus Enevoldsen har ind
taget i socialudvalget.

.

Formandens
initialer:

7. Økonomiudvalget fortsat
v . p k t . 29
Ferslev fritidshjem
Personalet på Ferslev fritidshjem har an
modet socialudvalget om at tage persona
lenormeringen op til nyvurdering.
Nuværende normering:
1

pædagog

.

30 t/u

1

pædagog

30 t/u

1

pædagog

10 t/u (p .t. vikarbesat)

1

medhjælper

30 t / u .

Denne normering ønsker institutionen for
øget med minimum 10 pædagogtimer ugent
lig.
På socialudvalgets møde den 29/1 85 blev
sagen udsat til efter afholdelse af møde
med institutionerne den 21/2 om udvidet
åbningstid.
Socialudvalget anbefaler, at normeringen
udvides med 20 t / u . Der søges en tillægs
bevilling på lønudgift (7/12 år) med k r .
46.000

statsrefusion k r . 23.000 , ialt

kr . 2 3.000 netto.
Der kan ikke anvises finansiering inden
for budget 1985, hovedkonto 05.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Beløbet foreslås finansieret over kasse
beholdningen, konto 801 00 004 09 .

x. pkt. 30
Aldersgrænse - Skuldelev fritidshjem
Forældrerådet for Skuldelev fritidshjem
anmoder i skrivelse modtaget den 15. fe
bruar 1985 om at få lempet aldersgrænsen
på fritidshjemmet.
Forvaltningen finder, at der ved sagens

fortsættes

.. .

Dag og år:

Blad nr,

3.197
Formandens
initialer:

Onsdag den 17. april
1985
Økonomiudvalget

fortsat

kl. 19.00

x. p k t . 30 fortsat

byrådssalen.

i

vurdering må henses ikke alene til et ak
tuelt angiveligt behov, men også til e
ventuelt tilsvarende behov ved kommunens
øvrige fritidshjem samt til de forestå
ende afgrænsninger mellem fritidshjems

,

børn og fritidsklubbørn.

'

n

Socialudvalget vedtog, at der ikke gene
c,/0

relt kan dispenseres, men ved pladsle-

, /7
<//kjQ.sUsØ -

åi-åJj u d , I m S j c /

~

\

dighed kan børn over 10 år forblive i
institutionen.

(f

f

/

Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt,
idet han ønsker generel dispensation for
v ~ '

10-års grænsen i fritidshj em og ønsker
sagen forelagt byrådet.

,

Økonomiudvalget følger socialudvalgets
!

vedtagelse.
:

Mogens Bo Hansen indtager samme særstand
punkt , som det Claus Enevoldsen har ind
taget i socialudvalget.

i

pkt. 33
1

Kloakering, Skuldelev strand m .v .
Anlægsbevilling

i

Teknisk forvaltning anmoder om frigivel
1

se af nødvendig anlægsbevilling til e:tabiering af hovedledning frem til Skul

'
)

delev strand m.v.

\
i

Anlægsudgifterne anslås til kr. 1.700.000

'

Til kloakeringen er der i budget 1985 på
konto 051 07 30 afsat k r . 1.700.000.
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud

,

valget, at der frigives en anlægsbevil
ling på k r . 1.700.000 på konto 051 07 30 .
C og V indtager særstandpunkt som følger:
Ønsker at afvente resultatet af Hoved

f ortsættes

...

•

Dag og år:

Blad nr.

3.198
Onsdag den 17. april

Formandens
initialer:

1985
7. Økonomiudvalget fortsat

kl. 19.00

y . p k t . 33 fortsat

i byrådssalen.

stadsrådets behandling af kommunens spil
//

devandsplan .
Projektet kan fysisk ikke igangsættes,

V

før dette resultat foreligger.
Forberedende arbej der fortsættes i hen
hold til tidsplanen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet

A jl

■

-

med anbefaling.
C og V fastholder tidligere indtaget
særstandpunkt.

2 , pkt. 36
40-året for Danmarks befrielse
Udvalget vedrørende 4.-5. maj festlighe
derne har afholdt møde den 2. april for
endelig stillingtagen til program vedrø
rende de pågældende dage.

■GO<A"Lj

Referat af mødet vedlægges.

(/

Økonomiudvalget vedtog, at de i referat
af mødet den 2. april nævnte arrangemen
ter afholdes.
De nødvendige udgifter afholdes.
Fremsendes til byrådets orientering.

æ. pkt. 55
Arbej dsnedlæggelser
Økonomiudvalget er blevet orienteret om
konsekvenser af de foretagne arbej dsned
læggelser i kommunen.
(Lov om fornyelse og forlængelse af kol
lektive overenskomster og aftaler ved
lægges samtidig til orientering).
Økonomiudvalget tager til efterretning,

f ortsættes

...

W

d

Æ6

/

'

Dag og år:

Blad nr.

3.199
Onsdag den 17. april

Formandens
initialer:

1985
kl. 19.00

7 . Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

i byrådssalen.
æ. p k t . 55 fortsat

at der har været arbej dsnedlæggelser i

4xf

/VuJxd,

forbindelse med regeringens og Det radi dc

■p0i4i

kale Venstres indgreb i overenskomster

d dcdtSdcJ

ne .
'r£t

^Regeringen har ved kun at føre skinfor

> Jwrt

handlinger med de offentligt ansattes
organisationer, tilsidesat fundamentale

/ Tyv
Jtæ/x

demokratiske spilleregler, hvorfor øko
nomiudvalget ikke finder, at der skal

doowd d
ft

foretages løntræk over for de ansatte,

/pu-d.
4å4AAa^

ddf-

der har nedlagt arbejdet i protest mod

ft

&

indgrebet.
økonomiudvalget skal endvidere beklage,
at der i forbindelse med konflikten i en

I

enkel daginstitution blev pålagt kommu
nalt ansatte at udføre konfliktramt ar
be j de inden for et andet fagområde end
det, de var ansat t i l . Dette kan ikke
finde sted i fremtiden.
iØkonomiudvalget skal ligeledes gøre op-

a

jmærksom
på, at kommunalt ansatte ikke må
m

J ih
bryde e v t . blokader i forbindelse med
yirbe j dskonf likter .
Borgmesteren kan tilslutte sig , men øn

idsds&Cit
/dif

sttxJ-d A/^Cdu^jlAA/

Å&dt'icd/t

(

sker dog at undersøge sagen ve d r . det
retlige grundlag for indberetning og

?V
l

fa

H M Å C(Aj4<mu44 J

.(Ækl

løntræk.
Bent Vestergård og Lise Lotte Due indta

/kiddet

tIsUyd'k&mth

ger særstandpunkt og ønsker sagen fore
lagt byrådet.

pyJyj di/lAAXXA,-

CJ~
/jy-pt, sdc&f-

aq

4Ar
x f f-CÅ.
CytAA-y

l

yftrt

l

Dag og år:

Blad nr.

3.199A
Formandens
initia le r:

Onsdag den 17. april
1985
kl. 19.00

7 . Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
æ . p k t . 55 fortsat

i byrådssalen.
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Dag og år:

Blad nr.

3.200
Onsdacrden 17. april
1985
kl. 19.QQ

7. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

i byrådssalen.

ø. p k t . 56

Hovedgaden 36, 42 og 44 - Grundejernes
Investeringsfond
Teknisk forvaltning søger om tillægsbe
villing på k r . 5.320 på konto 825 00 400
09 til binding for året 19 84 i Grundej ernes Investeringsfond.
Beløbet søges finansieret ved tilsvarende
besparelse på ej endommene Hovedgaden 36
og Damgårdsvænget 2-4-6.
Udgiften er afholdt.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

8

Huslej enævn
Indstilling om valg af 2 medlemmer og 2
suppleanter til huslejenævnet.
Det ene medlem (og suppleant) skal være
grundejer og udpeges efter indstilling
af de større grundej erforeninger i kom
munen .
Det andet medlem (og suppleant)

skal være

lejer og udpeges efter indstilling af de
større lejerforeninger i kommunen.
Grundejerforeninger og lejerforeninger
er gennem annonce opfordret til at frem
komme med indstilling senest den 12.
april.
Såfremt der ikke indkommer forslag, væl
ger byrådet medlemmerne,

og det ene med

tA/

lem skal være en ejer, der også er udle
jer, og det andet medlem skal være en
lejer, der ikke også er udlej e r .
i

'•(tdl

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.201
Onsdag den 17. april
L U K K E T

1985

M Ø D E

i byrådssalen

1. Ansøgning om orlov

2. Udtalelser på lærere

3* Lofter og belysning Skibby fritidshjem

fortsættes

...

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.202
Onsdaq den 17. april
1985
kl. 17.15

3 . fortsat

i byrådssalen.

4. Licitation - kørsel af dagrenovation

5. Kloakering, Skuldelev strand
Arealerhvervelse m.m.

fortsættes

...

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.203
Onsdacr den 17. april
1985
5 . fortsat

kl. 17.15
i byrådssalen.

6. Alkoholbevilling Venslev kro

Formandens
initialer:

|7. Alkoholbevilling "Kilden"s klubhus

8. Fornyelse af alkoholbevilling til Skibby
kro samt godkendelse af bestyrer

9. Meddelelser

Dag og år:

Blad nr.

Onsdag den 17. april

Formandens
initialer:

3.205

L U K K E T

M Ø D E

1985
kl. 17 .15

L L Æ G S D A G S O R D E N
i byrådssalen.

1. Licitation og tilbud på ombygning af køk
ken på fritidscentret

2 . Teknisk udvalg

a . pkt. 2
Regnvandsbassin i Venslev - arealerhver
velse

