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Sag nr.

1986
1.

Omhandlende:

Mødeplan 1986
j.nr. 00.01A14
Der forelægges forslag til plan for

?

udvalgets møder i 1986.

/

’V ?

Det indstilles
at forslaget tiltrædes ( for så vidt

? z/ z

angår teknisk udvalg.).
./.

Bilag: Forslag til mødeplan.
2.

Sager som afgøres af formand og for
valtning.
Ved formandens møder med forvaltningen
er hidtil truffet beslutninger af for
skelligt omfang. Sådanne beslutninger
er ført til referat, og forelagt- ud
valget på følgende møde.
Denne funktion har medført, at flere
sager er behandlet på kort tid.
Det indstilles
at formanden bemyndiges til at afgøre
sager, således at den hidtidige funktion
bevares under samme forudsætninger.

3.

Teknisk forvaltnings organisation.
j.nr. 00.01P16
For orientering forelægges oversigt
over organisationsstruktur for teknisk
forvaltning af 2. september 1982,
samt organisationsprincip af 12. marts
1985.
Det indstilles
at det forelagte materiale tages til
efterretning.

./.

Bilag: 2 stk. oversigt.
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Sag nr
4.

Omhandlende:
Driftbudget og investeringsoversigt.
j.nr. 00.01002
Der orienteres og redegøres for de
driftbudgetter og investeringsover
sigter som vedrører udvalgets admini
strationsområder, med henblik på den
forestående

revision af budget 1986.
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Der foreslås fastsat tidspunkt for et
ekstraordinært møde( inden den 6.februar
1986), for behandling af forslag til
revision af budget 1986.
5.

Budget 1985 .
j.nr. 00.01002

a.

Oversigt pr. 31. december 1985 for
igangværende anlægsarbejder, forventes
fremlagt på mødet.

b.

Regnskabsrapport for driftsudgifter
pr. 31. december 1985, forventes
fremlagt på mødet.

6.

Våningstedgård - byggemodning.
j.nr. 13.06.00G01
Byrådet har den 11. oktober 1983
godkendt forslag til overenskomst
med ejeren sf et erhvervsområde ved
Våningstedgård, beliggende indenfor
det område som er omfattet af lokal
plan nr. 25.
Ejendomsmægler Ove Frøstrup, har den
3. januar 1986 meddelt, at han har
fået til opgave at sælge området.
Det er forvaltningens opfattelse
at overenskomsten er misligholdt,
bl. andet er de angivne tidspunkter
for gennemførelse af en kloakering
af området overskredet.
Endvidere er betalingsvedtægt for
kloakforsyningen ændret, hvorfor
forudsætningen for overenskomstens
bestemmelser for betaling er ændret
tilsvarende.
Det indstilles:
at det anbefales byrådet at nævnte
overenskomst som helhed genforhandles,
specielt bestemmelser omfattende bidrag
for kloakforsyning, bidrag til vejtil
slutning, samt tidfølgeplan.

le/

Sag nr.
7.

Omhandlende:
Kontrolleret losseplads.
j.nr. 07.03.02G01
Hovedstadsrådet har med skrivelse af
7. januar 1986, meddelt afslag på

C

/o/

ansøgning om etablering af kontrol
leret losseplads på Ryegård
ved Hørupvej.

b.

/ ¥ £ rs

Foranlediget heraf forelægges forvalt
ningens statusnotat af 9. januar 1986.
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Indstilling:
Afgørelsen henstilles.
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./. Bilag: Notat af 9. januar 1986.
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8.

Sager afgjort af formand og
forvaltning.
Der forelægges oversigt.

./. Bilag: Oversigt.
9.

Eventuelt.

<Z^

føo< sts'b^(/& + vt-

/oC^Ct^scXyt^ -- /c*?

