JÆGERSPRIS KOMMUNE.
økonomiudvalget

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsrriøcte
Mandag, den 9. januar 1978, kl. 14.30

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse I,
med følgende
D A G S O R D E N

:

]U
ØKONOMIUDVALGET 21.11.77:
Man indkalder
til ø.udvmøde d. 12.12.77. Leif Erlandsen anmodes
om at repræsentere kommunen.
Tilkaldt til møde kl. 15.oo

ØKONOMIUDVALGET 12.12.77: Man aftalte,

2
.

2.

ansøger om eftergivelse af restskat for

søger om eftergivelse af restskat for årene

Sv Allan Jensen anbefaler kommunen, at.
reagere skriftligt på Planstyrelsens
§1 5 -brev og heri anmode om godkendelse
af §~1 5 -planen ekscl. erhvervsarealeri Lyngerup og Over-Draaby*
Sv,Allan Jensen er iøvrigt tilsagt til
kl,1 5 oo

2 .8.1977J Sagen udsættes til næste møde i ud
valget, idet man fra ark* Sv* Allan Jensens side
vil undersøge mulighederne for en anden place
ring af erhvervs areal et i Over Dråby.

6,9*1977: Sagen udsættes til næste møde
den 4 »lo,.1 9 7 7 , idet man vil
afvente Fredningsplanudvalgets behandling ag spørgs
målet omkring erhversarealer
ne ,
4.lo.1977: Efter oplysning fra Sv.A.J.
er sagen behandlet af Fredningspianudvalget, og man ved*
tog herefter at afvente plan
styrelsens svar, hvorefter sa*
gen genoptages.
28.10*1977: modtaget godkendelse fra plan
styrelsen. Kopi fremsendt til
Sv Allan Jensen,
1 .11.1977*

Teknisk udvalg indstiller, at der
udarbejdes §15“rammer i overensstem
melse med de af Planstyrelsen af
stukne retningslinier. Koncept her
om fremsendes til kommunen fra Sv.
Allan Jensen.
Udvalget indstiller iøvrigt til ØKudvalget, at der optages forhandling
mec
vedr. køb
af det nødvendige areal til erhvervs
område nærmere betegnet som område 9<
Uår resultatet heraf foreligger vil
udvalget påbegynde den egentlige ud
arbejdelse af lokalplaner.

ØKONOMIUDVALGET 7.11.77: Anbefales.
BYRÅD El' 15 .11 .77 : T.U. indst, godkendes.

10.
Katr.nr. 8 gø, Bakkegårde
Skoven« Idrætsforening.
I forbindelse med tilbygning til Skovens
Idrætsforening er tilbud fra Eigil Mehr,
Kulhuse excl. afløb fra trixtank (sivedræn)
og nyt vandstik.
Overslag i h.t, vedlagte planer.
Ca. 92 m. 32 mm. PEL å 52 kr.
Stophaner m.v.
Ca. 36 m. Dræn å 7o kr.
Fordelingsbrønd
Afløb fra trixtank
Diverse

4.784.00 kr
450.00 -

2.520.00 175 .00 250.00 300.00 8«479,oo kr.

18

°/o

1 .526,2o kr«

moms

PS^oJsr.

Ialt ca.

11.
Fritidspedel - budget 1978q

6809oo

Afsat på konto 329 °° 030/07
Anslået udgift:
løn
overarbejde
kørsel

329 00 030/07
329 00 032/0I
329 00 036/00

73.500
27.000
4 .4oo

lo4,9°o
for lidt afsat på budget 78

68.900
36.000

I04.900

lo4.9°°

Der anmodes om stillingtagen til, om der allerede
på nuværende tidspunkt skal ansøges om en tillægs
bevilling.

Kulturelt udvalg; den 19/12-77:
Under henvisning til, at den skønnede overskridelse alene skyldes pedellønning
på dage og tider, som man ikke har kend
skab til ved budgetlægningen, indstilles
det med anbefaling til økonomiudvalget,
at der på et tidspunkt i regnskabsåret
1 9 7 8 gives en tillægsbevilling på kr. ca.
36.0 0 0 ,-.

D»g og 5r:

nr,

Mandag, 9. januar 1978
12.
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Katr,nr. 8 p, Kyndby by,
I forbindelse med bebyggelse på ovennævnte ejen
dom, ansøger
Jægerspris om dækning af "udgifter
i forbindelse med ekstrafundering.
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13.
Børnehaven, Parkvei.

Forelæggelse af slutregnskab vedrørende børnehaven
Parkvej.
Ejendomsudvalget den 7*12.1977
Fremsendes til økonomiudvalget

A

14.
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(2u^/a^c<)

Køkkenudvidelse BE TRE EGE.
Forelæggelse af slutregnskab vedrørende køkken
udvidelsen BE TRE EGE,
Ejendomsudvalget den 7*12.1977
Fremsendes til økonomiudvalget

/6 7^

7:

15.
Jenerelt samtykke til erhvervelse af fast ejendom
indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 14/l$1977 vedr. ovenstående.

i

A

16.
Takster for hyrevognskørsel

Vognmand Helge Jensen fremsender ansøgning om for
højelse af hyrevognstakster, idet han henfører til
at såvel Frederiksværk, Frederikssund og Storkøben
havn har fået forhøjet deres takster, der søges om
følgende:
Til og med 4 passagerer:
7.00 kr. for de første 3o3 m.(startpenge)
1.00 "

for hver påbegyndt 3°3 m

Ventetid 60.00 kr. pr. time
Kørsel efter tid 72.00 pr. time.
Kørsel med 3 passagerer og derover:
7.00 kr. for de første 263 m.(startpenge)
1.00 "
for hver påbegyndt 263 m.
Kørsef effer tid kr, 7.B,00 pr. time.
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20.

Vedr. evt. deling af Sogneskolens nuvæ
rende 7 . klasser til 8 .-lo. klasse.
Skoleinspektøren oplyser, at skolens 3
7 « klasser har en klassekvotient på 2 6 ,
hvad der indebærer, at der skal ske de
ling hvis der modtages yderligere 7 ele
ver .
Lærerrådet er blevet rådspurgt og anbefa
ler, at der sker deling til 4 8 . klasser
fra skoleåret 1978/79.
Skolenævnet den 9/11-77:
Sagen udsættes til dec. mødet, idet man
i den mellemliggende tid vil forsøge at
indhente elev/forældre udtalelser m.h.p.
evt. frivillige flytninger/delinger.
S ekr etar ia t et den 8/1 2 -7 7 :
Udtalelser fra lærerrådet: Lærerrådet fo
reslår, at vi fra skolens side afventer
myndighedernes afgørelse, hvorefter vi i
samarbejde med de implicerede parter fast
la:gg er d e1 ing spr ocedur en 0
Skoleinspektør Finn Hansen: fremsendes.
Skolenævnet v/Sogneskolen d. 14/12-77:
Det indstilles med anbefaling til skole
kommissionen, at der fra skoleåret 7 8 / 7 9
etableres 4 8 .klasser for de nuværende 7 .
klasser,
Finn Hansen oplyste, at de 78 elever kan
fordeles på 4 klasser med 1 9 -2 o elever i
hver klasse og med et lærertime merfor
brug på ca. 1 1 ugentlige timer (ca, i em
bede) .
Skolekommissionen den 21/12-77:
Det indstilles med anbefaling til kultu
relt udvalg m.fl., at der etableres 4 8 .
klasser fra skoleåret 1 9 7 8 / 7 9 af elever
ne fra de vuværende 3 7 . klasser med til
sammen 78 elever.
Kulturelt udvalg den 2. jan, 1978:
Det indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget og byrådet, at omh. 3 7 .klasser
deles til 4 8 .klasser fra skoleåret 7 8 / 7 9

21.

Forældrekredsen til Sogneskolens 8 . B an
søger i skrivelse af 6 , dec. 1 9 7 7 om til*
delse til at gennemføre samlæsning i 4 f;
på klassens 9 *- skoleår i skoleåret 7 8 / 7 9
Det drejer sig om fagene: Engelsk
tysk
regning/matema'
fysik.
Klassens lærere for omhandlede fag har
imidlertid gjort forældrekredsen bekendt
med, at skolen ikke vil være i stand til
at stille de materialer og lokaler m.v.
til rådighed, for at klassen kan samlæse
på acceptable betingelser. Eet drejer si^
om et gruppelokale, konferencetimer samt
bevilling til anskaffelse af nye undervi:
ningsrcateri&ler.
Finn Hansen har givet tilsagn om tilveje
bringelse af gruppelokale.
Forældrekredsen ansøger således om bevil
ling af konferencetimer samt et beløb ti'
nye undevisningsmidler til klassens sam
læsning i skoleåret 1 9 7 8 /7 9 .
Der vedlægges 4 ansøgninger til undervis
ningsministeriet (eh for hvert fag).
Sekretariatet den 8 /1 2 -7 7 :
Modtaget supplerende skrivelse fra lærer
der er fremsendt med sko
1 einsp ektsrens anbefaling.
Skolenævnet v/Sogneskolen d. 14/12-77:
Den ansøgte samlæsning i 9. B i skoleåre
1 9 7 8 / 7 9 indstilles raed anbefaling til sk
lekommissionen, men under forudsætning
af, at der tilvejebringes en tillægsbe
villing på kr. 8 .0 0 0 ,- til nødvendige
supplerende undervisningsmidler.
Skolekommissionen den 21. dec.. 1977:
Det anbefales, at klassen samlæses i sko
leåret 1978/79.
Kulturelt udvalg den 2 . jan. 1978:
Det indstilles med anbefaling til byråde
at Sogneskolens klasse 8 . B samlæses i
omh. fag i skoleåret 1 9 7 8 /7 9 , rnen under
forudsætning af, at skolenævnet træffer
beslutning om, at de kr. 8 .0 0 0 ,- afholde
over skolens alm. konto for undervisning
midler eller over skolens specialkonto
på kr. 5 o.ooo,- til brug for imødegåelse
af kravene fra den nye folkeskolelov.
Kulturelt udvalg kan ikke anbefale til
lægsbevilling.

Dag og Jr:

Mandag, 9. januar 1978
22.

Skoleinspektør Finn Hansen indstiller i
skrivelse af 7. dec. 1977, at Jægerspris
byråd nedsætter det egentlige skelebygge
udvalg fer Sogneskolens modernisering og
ombygning snarest.
Sekretariatet den 8/12-77:
Jfr. undervisningsministeriets bekendt
gørelse nr. 944- af 14« nov. 1974 § 1 skal
et skolebyggeudvalg, for en opgave hvor
det drejer sig om modernisering og oinbygning, have følgende sammensætning:
1) Et eller flere repræsentanter fra kom
munal be s tyrelsen
2) En repr. for skolekomm.s forældrevalgte skolenævnsmedlemrner.
3 ) Er: repr. for fritidskommissionens
nævn sme dlemme r .
4 ) En repr. for fællesiærerrådet.
3 ) En repr. for fritidsundervisningens
medarbejdere.
6 ) En repr. for skolenævnets forældrevalgte medlemmer.
7) En repr. for lærerrådet
8 ) En repræsentant for elevrådet.
Skolebyggeudvalgets formand udpeges af
kommunalbestyrelsen, der dog kan overla
de det til udvalget selv at vælge sin
formand.
Skolenævnet den 14/12-77:
Det indstilles med anbefaling til skole
kommissionen m.fl., at skolebyggeudvalgei
nedsættes snarest.
For at fremme den videre sagsbehandling
indstiller skolenævnet Gert Starup som
medlem jfr. pkt. 6 sam t'/~a^s!T6Te¥ ommis
sionen vælger Leon Laursen jfr. pkt. 2.
Skolekommissionen den 21/12-77:
Leon Laursen indtilles til skolebyggeud
valget som repr. for skolekommissionens
forældrevalgte skolenævnsmedlemrner.
Kulturelt udvalg den 2/1-78:
Det anbefales til økonomiudvalget og by
rådet, at det lovmæssige skolebyggeudvalg
nedsættes efter ovennævnte bekendtgørelse
Opmærksomheden henledes på, at den nye
skolestyrelseslov træder i kraft den 1 .
april 1978. Fritidskomraissionen bortfal
der og der sker visse andre ændringer.

Blad nr.

677

23.

Møllegårdskolen fremsender i skrivelse af
77*11«o4* erklæring i.b.h«, til undervis
ningsministeriets bekendtgørelse nra 59 o
af 7 3 «1 1 * 2 1 §8 stk.4 om varig ansættelse
af lærer på prøve
Skoleinspektøren anbefaler, at
fast ansættes«
Skolenævnet den 77ol20o7»
Fremsendes med anbefalings
Skolekommissionen den 21/12-77:
Det indstilles med anbefaling til Jægersnris byråd, at lærer på prøve
fastansættes som lærer pr. 1 . februar
1978.
Kulturelt udvalg den 2/1 -7 8 :
Det indstilles med anbefaling til kommu
nalbestyrelsen, at lærer på prøve
fastansættes som lærer pr.
1 . februar 1 9 7 8 .

24.

Fornyet skriftlig henvendelse fra landbrugsstudere]

fortsættes

P.lad nr.

Dag og år:

fortsat.

Mandag, 9. i anuar 1978

678
Formandens

Bør man ikke overveje at indstille til
økonomiudvalget og evt. byrådet, at der
gives mulighed for en individuel sagsbe
handling i disse særlige tilfælde ?

Kulturelt udvalg den 19/12-77:
Sagen fremsendes til økonomiudvalget, ide
evt. kommunalt tilskud ligger udenfor ud
valgets kompetenceområde.
Kulturelt udvalg gør opmærksom på, at der
kan forekomme "grænsetilfælde” , hvor det
for en ansøger kan virke uretfærdigt med
et totalt afslag p.g.a. fyldt 21 år.

25.
Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 2o/l2-77
vedr. tillæg til de kommunale styrelsesvedtægter
vedr. pensionering af borgmestre.
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Sag vedr, kommunens tilbagekøb af matr. nr. 7 AE
Neder-Draaby

/ii fif fø,u .
Østre landsret hat i kendelse af 28/11 1977 tilplig
tet

, at tilbageskøde grunden til

Jægerspris jfr. deklarationens bestemmelser.
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12.12.77: Til efterretning.
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øKOKOMlUbVALGET, d. 9* .januar 1979.
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Stillingtagen til salg af ovennævnte parcel evt.

cJ/ca

unden hvilken form den skal udbydes.

27.
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Assistenl

social-og sundhedsforv.
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ansøger om oprykning til overaasistent.
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