. fortsat
b. pkt.

3

På ejendomsudvalgets møde den 24/4 1979
blev ejeren af matr. nr. 9 ca, Vellerup,
Tranevænget 56, Ole Bennith nægtet dis
pensation for afstand til naboskel for
et opført redskabsskur.

\

Ejeren har ønsket sagen genoptaget på
grund af, at han på teknisk forvaltning
telefonisk havde fået opgivet forkert
afstand til naboskel.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at der meddeles dispensation som ansøgt.
Ib Danielsen indtager særstandpunkt.

c , pkt. 4
Ole og Karen Lund, Strædet 2, Sønderby
ansøger om tilladelse til at opføre en
beboelse på matr. nr. 53 n, Sønderby,
samt om tilladelse til at frasælge ejen
dommen matr. nr. 29, beliggende Strædet
2, Sønderby.
Den 10/8 1978 fik Ole Lund tilladelse
o
2
til at opføre en staldbygning på 180 m
på matr. nr. 53 n, Sønderby, beliggende
Bredvigvej.
Ejendomsudvalget oversender sagen til
afgørelse i Byrådet, idet der, efter af
stemning om at fremsende sagen til Ho
vedstadsrådet med anbefaling, var
2 for
2 imod
1 fraværende.

J
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d . pkt. 7

Ejeren af matr. nr. 12 v, Skuldelev, Ved
Mosen 12, H. C. Nielsen, Udbyvej 2, Kø
benhavn N ansøger om tilladelse til at
opføre et sommerhus på ovennævnte ejen
dom.

Samtidig ansøges om tilladelse til at
anvende sommerhuset til helårsbeboelse,
idet det vil opfylde bygningsreglemen
j

tets krav til helårshus.
c V^"1
/
$s W

Byudviklingsudvalget for Hornsherred har
i skrivelse af 20/11

1973 meddelt, at

man vil være sindet at meddele tilladel

S

se til opførelse af et sommerhus, når
et konkret andragende herom foreligger.
Da ejendommen er beliggende i landzone, '
7
skal Hovedstadsrådet jvf. bestemmelserne

i

i by- og landzoneloven meddele tilladel
se til det ansøgte.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.
Ib Danielsen og Mogens Bo Hansen indta
ger særstandpunkt, idet de kun ønsker
opført et sommerhus.

'

pr/------ --- 1--- —

V

■ fortsat
e. pkt.

9

Ejeren af matr. nr. TO cz, Vellerup,

Gø

gevænget 8, Rupert Schleimann ansøger om
dispensation fra bestemmelserne i § 8,
stk. 3 for en projekteret carports af
stand til naboskel.
Afstanden bliver ca. 1,0

m mod krævet

5,0 m.
Ejeren af naboejendommen matr. nr. 10 cy,
Vellerup, Gøgevænget 7, Rene Sinding har
ikke indvendinger mod meddelelse af en
ev t . dispensation.
Ej endomsudvalget indstiller til Byrådet,
at der meddeles dispensation som ansøgt.
Ib Danielsen og Mogens Bo Hansen indtager
særstandpunkt.

f. pkt y 18
Ib Danielsen anmoder i skrivelse af 19/8
1980 om optagelse af følgende sag:
Kulturelt udvalg har på møde den 6/6 og
17/7 1980 vedtaget at anlægge en grusbe
lagt P-plads ud for nuværende gymnastik
sal på Marbækskolen.
Brandkommissionen har den 14/7 1980 med
delt, at man intet har at indvende imod
anlæg af nogle få P-pladser ved blok 5.
Kulturelt udvalg fremsendte sagen til
ejendomsudvalget til udførelse.
Ejendomsudvalget vedtog, at der udarbej
des skitseforslag til 5 P-pladser.
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Blad nr.

1 .923
Onsdag den 10. septemb

Formandens
3grltia!er:

1980
kl. 19.00
■ fortsat
g. pkt.

i byrådssalen.
20

Ejeren af matr. nr. 12 u, Skuldelev,
Ved Mosen 7, Carsten Andersen ansøger
om tilladelse til helårsbeboelse på e
jendommen, der i dag er bebygget med et
sommerhus.
Da ejendommen er beliggende i landzone,
skal Hovedstadsrådet meddele tilladelse
til det ansøgte,

jvf. bestemmelserne i

by- og landzoneloven. Der er tinglyst
deklaration om sommerhusbeboelse.
E jendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.
Ib Danielsen og Mogens Bo Hansen indta
ger særstandpunkt.

I forbindelse med reservation af area
ler til atomkraftværker øst for Store
bælt fremsender Stevns kommune til de
øvrige 5 kommuner øst for Storebælt, der
må forventes at blive berørt af arealre
servationerne et forslag til henvendelse
til miljøminister Erik Holst for at for
må denne til at udsætte udsendelse af
cirkulære om sådanne restriktioner ind
til videre,

idet man, såfremt ordlyden

kan godkendes, anmoder om, at henvendel
sen hurtigst muligt returneres i under
skrevet stand.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at man tilslutter sig skrivelsen.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

■uu.
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a. pkt. 7
Slagtermester Irvin Helium ansøger om
principiel tilladelse til at opføre et
minimarked samt ombygge den eksisterende
slagterforretning på matr. nr. 31 b og 33
b, Venslev.
2
Bruttoetageareal bliver ca. 485 m .
På den fremsendte situationsplan er der
vist indkørsel til en P-plads fra Bavnen over det eksisterende frysehus, der lig- .
ger på "bymandsjord".
Den nye bygning er endvidere placeret o
ver skel mellem 31 b og 33 b samt skel

'

mellem 31 b og 31 e (privatbolig).

.

Tilladelse til det ansøgte vil derfor
kræve en sammenlægning af de 3 m a t r . n r .
samt en ændring af indkørsel.

■

Da ejendommen er beliggende i landzone,

.

skal Hovedstadsrådet meddele tilladelse
til det ansøgte,

jvf. bestemmelserne i

by- og landzoneloven.

'

Der søges endvidere om tilladelse til

.

bygning af 4 garager på matr. nr. 33 d
og 34 b.

.

Ejendomsudvalget har den 26/2 1980 med-

"

delt principiel tilladelse til bygning

.

af garagebygningen på betingelse af, at
der opføres en brandmur over skel. Kra

vet er opfyldt.

'

Bebyggelsesprocenten på matr. nr. 33 d

.

vil blive 0,25 mod tilladt 0,20 i den
gamle bygningsvedtægt for Ferslev-Vellerup kommune

"

fortsættes

Dag og år:
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a . p k t . 7 fortsat
E jendomsudvalget indstiller til Byrådet:
1. at der meddeles principiel tilladelse
til byggeriet på betingelse a f , at de
3 matr. nr. sammenlægges, og at I.
Helium kan få tillagt arealet, hvor
frysehuset er beliggende,
2. at ansøgningen sendes til Hovedstads
rådet med anbefaling for så vidt det
ansøgte byggeri af minimarked,
3. at der meddeles dispensation for bebebyggelsesprocenten på matr. nr. 33 d,
Irvin Helium har ikke deltaget i sagens
behandling.

ab. pkt. 1
Ejendomsudvalget har i forbindelse med
kommuneplanlægningen drøftet, hvorledes
offentliggørelsen skal finde sted
Ej endomsudvalget vedtog at udsendelse
til samtlige husstande skal bestå af en
folder i lighed med den for udvalget fo
reviste for Jægerspris kommune.
Den egentlige § 6 redegørelse trykkes
som tidligere aftalt på Marbækskolen.
Denne kan rekvireres gratis ved henven
delse til teknisk forvaltning.
Knud Ph. Nielsen indtager særstandpunkt,
idet han anfører, at borgerne skal betale
for den egentlige § 6 redegørelse med
kr. 20,- pr. stk.
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ac. pkt. 3

Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at lokalplan nr. 23, 24, 25, 26 og 27

T

godkendes.
Lokalplanforslag 28 udgår, idet lokal
planforslag nr. 25 og 26 sammenlægges til
lokalplanforslag 25. I rækkehusarealet
langs Sikavej

y

/ v

j

y P tA y y y -y

/.

f/j

og Dådyrvej fastholdes

byplanvedtægt n r . 10*
1s bebyggelsesprin

yygyp

ff,,> v
sfs’t'.'f, 4/ /-

■y
------ ------------------------------------- —

f

—

—

’

cip .
Revideret tidsfølgeplan indstilles lige
ledes til Byrådets godkendelse.

y

y - y .

/^

Knud Ph. Nielsen deltog ikke i sagens
fi

behandling.
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2. Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets ekstraordinære
møde den 7. august 1980 samt ordinære
møde den 21. august 1980 fremsendes i
fotokopi til Byrådets efterretning.

a. pkt. 6
Margit og Ib Risch, Syrenvej 42, Skibby
fremsender klage over støj fra matr. nr.
1 b i , Skibby, beliggende Industrivej 25,
på næsten alle tider af døgnet. Det star
ter kl. 5.00 om morgenen og bliver ved
til kl. 21.00-22.00 om aftenen samt hele
lørdage og søndage.

fortsættes

...

jyyC

y

V

y

V

2. fortsat

a. pkt. 6 fortsat
Bygningerne på ejendommen er ikke bygget
færdig endnu, så man står faktisk og ar
bejder under åben himmel.
Man klager også over, at ejendommen nær
mest ligner en losseplads.
Ligeledes fremsender en kreds af beboere
på Industrivej, Syrenvej og Hovedgaden
en klage over de samme forhold og tilfø
jer desuden, at ejeren af parcellen sta
dig parkerer om natten med vognen fyldt
med renovationsposer samt at der er sto
re gener på vendepladsen ud for parcel
len, som han ofte helt lægger beslag på
med byggematerialer, færdige containere
samt en eller flere last- eller person
biler .
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet, at
virksomheden ophører indtil der forelig
ger en ibrugtagningstilladelse. Endvide
re pålægges det ejeren at ryddeliggøre
og holde orden på parcellen og vejarea
let udfor parcellen, jvf. byplanvedtægt
og deklaration.

3, Udvalget for Maglehøjgård Losseplads
Udskrift af udvalgets møde den 12. august
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

4. Kulturelf udvalg
Udskrift af udvalgets ekstraordinære møde
den 8. august 1980 samt ordinære møde den
22. august 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

5.' 0konomiudvalg et
Udskrift af' udvalgets ekstraordinære møde
den 18. august 1980 samt ordinære møde
den 1. september 1980 fremsendes i foto
kopi til Byrådets efterretning.

a, pkt. 1
Ungdomsskolenævnets samarbejdsudva1g ind
stiller, at obligatorisk knallertunder
visning etableres i ungdomsskolen pr. 1.
september 1980.
Der søges en tillægsbevilling på k r .
65.000 for 1980 - tages af kassebehold
ningen konto 801-00-005-06.
Kulturelt udvalg og økonomiudya1get frem
sender til Byrådet med anbefaling.

• f1
o rtsat
b . pkt. 1

Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
godkendelse, at stillingen som teknisk
assistent ved BBR-registeret opnormeres
fra 20 timer til 40 timer ugentlig fra
1. september 1980.

c. pkt. 7
KFUM-spejderne i Skuldelev fremsender
ansøgning om et beløb til dækning af ud
gifter i forbindelse med opførelse af y
derligere en lille patruljehytte.
Udgiften beløber sig til ca. 15.000 kr.,
som skal dække moms og nødvendig el-in^
stallation. Arbejdet vil blive udført
ved frivillig arbejdskraft.
Kulturelt udvalg indstiller, at der
frigives k r . 18.000 på anlægsbudgettet,
konto 035-00.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

d, pkt,

12

Socialudvalget ansøger om budgetomplace
ring fra konto 538.1.02.28
boliger)

(beskyttede

til konto 535.1.03.28

(Nordhøj)

med kr. 25.000.
Beløbet skal anvendes til vedligeholdel
se ,
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

5. fortsat

e. pkt. 4

Gruppe B i Byrådet anmoder om, at føl
gende punkt optages på dagsordenen:
Der bevilges kr. 700.000 til etablering
/anlæg af socialpædagogisk børnepasning
1 Skuldelev. Projektering og udbud i
gangsættes straks.

Socialudvalget fremsender til videre
foranstaltning i økonomiudvalget efter
afstemning
2 for
2 imod
1 stemmer ikke.

Økonomiudvalget: Ved afstemning
2 for
3 imod
hvorefter Børge Sørensen og Hans-Henning Schwaner ønskede sagen forelagt
Byrådet.

6. Socialudvalgsmedlem Mogens Bo Hansen
anmoder om, at følgende punkt optages
på socialudvalgets dagsorden:
På Byrådsmødet den 13/8 1980 vedtog By
rådet at lade en vuggestue udgå af kom
munens anlægsprogram. Jeg skal derfor
på TSG's vegne foreslå, at anlægssummen
overføres til en socialpædagogisk pas
ningsordning i Skuldelev til igangsæt
telse i dette budgetår.

fortsættes

...

Dag og år:

6

fortsat

Socialudvalget fremsender til videre
foranstaltning i økonomiudvalget efter
afstemning
1 for
3 imod
1 stemmer ikke.
Økonomiudvalget: Efter afstemning
3 imod
2 stemte ikke
bortfaldt sagen.
Mogens Bo Hansen anmoder nu i skrivelse
af 1. sept. 1980 om, at punktet optages
på Byrådets dagsorden.

7. Byrådet vedtog på sit møde den 13. au
gust 1980 at fremsende til teknisk ud
valg og socialudvalg sagen vedrørende
muligheder for iværksættelse af en fæl
les genbrugsordning som beskæftigelses
projekt .
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
at genbrugsordningen opstartes med de ef
fekter, der ankommer til lossepladsen.
Der anskaffes en passende skurvogn samt
ladebygning til kompakter, hvori der
indrettes et rum for genbrugsordningen.
Socialudvalget fremsender teknisk ud
valgs forslag til godkendelse i Byrådet.
Beskæftigelseskonsulenternes forslag
indarbejdes ikke i budget 1981.
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Bjørn Nielsen og Mogens Bo Hansen har
anmodet om optagelse af følgende punkt
på dagsordenen:
Socialudvalget har afholdt et møde med
beskæftigelseskonsulent Asger Andersen
og søger herefter om en tillægsbevil
ling på k r . 126.000 til beskæftigelse
af 4 unge arbejdsløse i 4 måneder.
f é d <df'p

Økonomiudvalget: Sagen udsættes til oktobermødet 1980. Det henstilles til kon
X,
sulenten, at de 4 unge søges beskæfti-

S/

It

get i det private erhverv.

f

Rapport må fremsende^
isenaes til
tri oktober-mødet.
oKtoaer
d u V K * klddf k d
did
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/
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V
Bjørn Nielsen og Mogens Bo Hansen har
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y-c^f ^ < d d i tiL -td

anmodet om optagelse af følgende punkt
på dagsordenen:
Socialudvalget har drøftet teknisk for

<1

valtnings forslag vedr. personalefacili H n
teter i børnehaven "Tumlebo" og frem-

(kd

yl-'isid H i fy-'t'cy

d /""2

sender forslag af 27/8 1980 fra teknisk
forvaltning på 29 m

2

'C-r..- *<-■/

til godkendelse.

t

Samtidig søges frigivet yderligere kr.
200.000 fra konto 514-02-005-08.
Økonomiudvalget tilbagesender til soci
aludvalget, idet man anmoder om fornyet
bearbejdelse af projektet.
Hans Frederiksen og Knud Ph. Nielsen øn
sker at oprindeligt projekt, forslag 1
af 23/11

1978, til en daværende pris af

ca. 17.000, som opfylder Arbejdstilsy
nets krav, udføres,

l-C'i si W

f
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Bjørn Nielsen og Mogens Bo Hansen har
anmodet om optagelse af følgende punkt
på dagsordenen:
Skuldelev Børnehave fremsender skrivelse
af 24/6 1980 vedrørende behov for længe
re åbningstid.
Socialudvalget fremsender til godkendel
se :
10 timers opnormering pr. uge til dækning
af ændret åbningstid kl. 6.00 til kl.
17.30.
Der søges tillægsbevilling af 4/12 af
k r . 30.000.
Der afsættes for 981: kr. 30.000.
Økonomiudvalget: Behovet undersøges om
gående i alle børnehaver.
Hvad vil en samlet indførelse af forlæn
get åbningstid betyde for budgettet 1981.

i byrådssalen.
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1. Byrådsmedlem Knud Ph. Nielsen anmoder
i skrivelse af 8. september 1980 om
fritagelse

(orlov)

fra byrådsarbejdet

for en periode af 3 måneder.
Årsagen er et særdeles stort arbejds
pres i Knud Ph. Nielsens private virk
somhed .

i byrådssalen.

