4. Valg af 5 medlemmer til
SOCIALUDVALGET

5. Valg af 5 medlemmer til
TEKNISK UDVALG

6. Valg af 5 medlemmer til
EJENDOMSUDVALGET

7. Valg af 5 medlemmer til
KULTURELT UDVALG

mellem Skibby og Jægerspris kommuner.
Fællesstyrelsen består desuden af 4 med
lemmer fra Jægerspris kommune.

Dag og år;
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21. Valg af minimum 4 medlemmer til

i byrådssalen.

FRITIDSNÆVNET,
/>//

såfremt nævnet skal bestå af 7 medlemmer.
I henhold til undervisningsministeriets

//

bekendtgørelse nr. 24 af 20/1 1978 § 11
stk. 4 gives der mulighed for, at byrådet
udvider fritidsnævnet til 9 eller 11 med
lemmer . Såfremt dette vedtages, skal der
vælges yderligere 1 henholdsvis 2 af by

&th

~'
( J?d

“ y

( R +rf/

y,

(R

rådets m idte.
4 eller 5 medlemmer indstillet af

Til orientering meddeles, at fritidsnæv
net i byrådsperioden 78-81 bestod af 9
medlemmer, og i perioden 82-85 bestod af
.

22. Valg af suppleanter til
FRITIDSNÆVNET.

23. Valg af medlem til repræsentantskabet for
FREDERIKSSUND PRIVATE REALSKOLE.

(l+ t/j

børne-

og ungdomsforeninger m.v.

II medlemmer.

(C+i/J

a

Udvalget består desuden af 3 henholdsvis

/ f

( f

HA,

t

/

7~

Ci +1/)

'

Dag og år:
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24. Fastsættelse af antal medlemmer af sko
lenævnene .
I indeværende periode er der 7 medlemmer
i skolenævnene ved Marbækskolen og Skul
delev skole, mens der i skolenævnet ved
Ferslev skole er 5 medlemmer...

25. Afgørelse om byrådets repræsentation i
skolenævnene

(uden stemmeret) - j v f . be

kendtgørelse nr. 24 af 20/1 1978 § 10
luv

stk. 6.

V

E v t . valg af medlem.
I indeværende periode har der ikke været
repræsentation.

26. Fastsættelse af dato for afholdelse af
skolenævnsvalg.
I undervisningsministeriets cirkulære af
3. oktober 1985 henstilles det, at evt.
afstemninger - så vidt muligt - afholdes
i uge 10 i 1986 (3/3-7/3J.

27. Valg af medlem til
VALGBESTYRELSE V E D R ; SKOLENÆVNSVALG
på
1. Marbækskolen
2. Ferslev skole

r^~J °
'■.i/&
/.

3. Skuldelev skole.
Ifølge bekendtgørelse nr. 450 af 7/9 1981

z .

§ 5 skal valgbestyrelsen bestå af

5.

skolens leder,
formanden for det afgående skolenævn,
og et byrådsmedlem med sidstnævnte som
formand.

Formandens
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28. Valg af 6 medlemmer til

i byrådssalen.

SKOLEKOMMISSIONEN,
hvoraf mindst 3 skal være medlem af by
rådet .
Kommissionen, der består af 11 medlemmer,
består desuden af 4 medlemmer valgt af og
blandt de forældrevalgte medlemmer af

(ft

skolenævnene og 1 medlem af og blandt med
lemmerne af ungdomsskolenævnet.

(C •/ V)

29. Valg af 6 suppleanter til
SKOLEKOMMISSIONEN.

ø )+ ? )
U /Ji

ff h ?
(ff + ? )

C +V

(c/1/)
30. Valg af 2 medlemmer til

i i/

UNGDOMSSKOLENÆVNET.
Nævnet, der består af 5 medlemmer, består
desuden af 2 medlemmer valgt af byrådet
efter indhentet indstilling fra de sted
lige organisationer - herunder arbejds
markedets organisationer - og uddannel
sesinstitutioner , der har særlig interes
se i ungdomsskolevirksomhed,
samt 1 medlem valgt af og blandt medlem
merne af skolenævnene.
31. Valg af 2 suppleanter til
UNGDOMSSKOLENÆVNET.

o^/O^C d & d fø

Msti/C
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32. Valg af medlem samt suppleant til
VOKSENUNDERVISNINGSNÆVNET.
Udvalget består desuden af 4 medlemmer
valgt af byrådet efter indstilling fra de
stedlige organisationer m.fl., der i sid
ste valgperiode har drevet fritidsunder
visning for voksne.

33. Valg af medlem til

■

AMTSUDVALGET FOR SKOLEIDRÆT.

34. Valg af 1 byrådsmedlem som valgstyrer i
forbindelse med skolenævnsmedlemmers valg
af 4 medlemmer til skolekommissionen.

35. Valg af 3 medlemmer til
HEGNSYN.
Mindst 1 medlem skal være plantningskyn
digt .
1 medlem skal være bygningskyndigt.
Medlemmerne behøver ikke at være medlem
af byrådet.

■o/

Formandens
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36. Valg af stedfortræder for borgmesteren

i byrådssalen.

til
LOKALNÆVNET.

37. SKOLEPSYKOLOGISK VIRKSOMHED I SKIBBY OG
JÆGERSPRIS KOMMUNER.
Ifølge fællesskabsoverenskomstens § 2 be
står fællesstyrelsen af 6 medlemmer, nemlig henholdsvis
formanden for kulturelt udvalg

^ Jf {

/ s /jf jf Å / ) /sQ JA stJ

formanden for socialudvalget og
formanden for skolekommissionen
for hver kommune.

38. Valg af medlemmer til følgende legatbestyrelser:
a) Konfirmationslegat - til uddeling hvert
halve år - ca. 200,- kr.
Iflg. fundats bestyres legatet af Skibby

ud

( k /.

o

&

byråd eller et af dette blandt dets medlemmer nedsat særligt legatudvalg.
I indeværende periode er socialudvalget
legatudvalg.
b) Julelegat - til uddeling en gang årligt c a . 16.000,- k r .
Iflg. fundats bestyres legatet af Skibby
byråd eller et af dette blandt dets med-

S u
/

lemmer nedsat særligt legatudvalg.
I indeværende periode er socialudvalget
legatudvalg.
c)

Skibby Realskoles skolefondslegat - til
uddeling en gang årligt - ca. 200,- kr.
Iflg. fundats skal bestyrelsen bestå af
sognerådsformanden i Skibby, SkuldelevSelsø og Sæby-Gershøj kommuner.

V

/

Formandens
initialer:

.43 . VURDERINGSMÆND
Nuværende udpegede vurderingsmænd samt
stedfortrædere fungerer indtil 31/12
1986 .
Nyvalg vil derfor først finde sted i
efteråret 1986.

44. Valg af 2 medlemmer til
FORBRÆNDINGSUDVALGET
for Bramsnæs og Skibby kommuner.
Udvalget består desuden af 2 medlemmer
fra Bramsnæs kommune.

45. HUSLEJENÆVN
Der er indrykket annonce, hvori opfordres
til at fremsende indstilling til medlem
og suppleant fra henholdsvis ejer- og
lej erside.
Formanden og dennes suppleant beskikkes
af amtmanden.
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4!6. Valg af 5 medlemmer til

i byrådssalen.

KOORDINATIONSUDVALGET
som besættes af:
1) borgmesteren
2) 2 medlemmer af byrådet

T

'4b J

3) kommunaldirektøren
4) 1 medlem af ledergruppen
Udvalget består desuden af 5 medlemmer
udpeget af personaleorganisationerne.

47. Valg af suppleanter til
KOORDINATIONSUDVALGET.

(& O W ,

f iju

48. VANDSYNSMÆND
I indeværende periode har Nordsjællands
Landboforening og den lokale Husmandsfor
ening udpeget hver 1 vandsynsmand.
Tilsynet kan eventuelt overdrages amts
vandsinspektøren.

49, . MATERIALEUDVALG V E D R ; SKOLEBIBLIOTEKERNE
Byrådet har på sit møde den 20/6 1984 be
sluttet at nedlægge skolebiblioteksudval
get og i stedet nedsætte et materialeud
valg ve d r . skolebibliotekerne.
Udvalgets medlemmer udpeges af skolekommissionen.

(A/dsC *

530 . UNDERSKRIFTBEMYNDIGELSE
Bemyndigelse til borgmesteren eller vice
borgmesteren til i forening med kommunalrektør Lisbeth Lemmich eller fuldmægtig
Ingrid Hansen til på byrådets vegne at
underskrive dokumenter v e d r . optagelse af
lån- og kassekreditter samt at underskri
ve erklæringer om garanti samt skøder,
pantebreve og deklarationer til tinglys
ning , at kvittere deklarationer og pante
breve til aflysning.

51. BYRÅDSMØDER I 1986
Det meddeles til orientering

at byrådets

møder i 1986 er fastlagt til følgende
datoer:
Onsdag den 22

j anuar

Onsdag den 19

februar

Onsdag den 19

marts

Onsdag den 16

april

Onsdag den 21

maj

Onsdag den 18

juni

Onsdag den 20

august

Onsdag den 17

september

Onsdag den 22

oktober

Onsdag den 19

november

Onsdag den 17. december.

