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1. Ejendomsudvalg fortsat

i byrådssalen.

d . pkt. 13
Landinspektør Jørgen Larsen fremsender
ansøgning om godkendelse af udstyknings
sag vedr. landbrugsejendom på matr. nr.
15, Bonderup og matr. nr. 1 m, Svanholm
Hovedgård, tilhørende Erik Nygård Kri
stensen .
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.

e . p k t . 16
Landinspektør Jørgen Larsen fremsender
udstykningssag vedr. matr. nr. 8 og 10,
Vejleby, tilhørende Bent Olsen, hvor
der ønskes frastykket en bygningslod af
matr. nr. 8, Vejleby med Allingbjerggårds bygninger beliggende på.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.
Knud Ph. Nielsen deltog ikke i sagens
behandling.

.

f . p k t . 17
Landinspektør Jørgen Larsen fremsender
udstykningssag vedr. bodeling mellem
ægtefællerne Anne og Bent Straarup, der
ejer landbrugsejendommen matr. nr. 12 d,
Skibby.

fortsættes ...
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1. Ejendomsudvalg fortsat
f. pkt. 17 fortsat

.
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Den parcel, hvor svømmebadet er belig

/JA

gende , agtes frastykket landbrugsejen

ØA
v

dommen til fortsat drift af Anne Straarup.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at sagen sendes til Hovedstadsrådet med
anbefaling.

g. pkt. 20
Højesteretssagfører Poul Hjermind, Niko
laj Plads 26, København K meddeler på
Magnus Petersens vegne, at denne for

/oiaa/
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sit vedkommende efter omstændighederne
vil kunne acceptere en lukning af Vig
vejen under forudsætning af, at Skibby
kommune forhandlingsmæssigt opnår et
tilfredsstillende resultat vedr. ad
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gangsforholdene for ejeren af ejendom
men længere ude mod vigen.

/

Ejendomsudvalget fremsender til Byrå
dets afgørelse, hvorvidt lokalplanen
skal genoptages.
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Ejendomsudvalg fortsat

i byrådssalen.

h. pkt. 26
Ejeren af matr. n r . 1 b e , Skibby, Indu
strivej 21, Harry Søndergård anmodede
på ejendomsudvalgets møde den 10. juni
1980 om genoptagelse af sagen vedr. an

4A/0!,AJf

søgning om opførelse af en tilbygning
til eksisterende industrivirksomhed til

rOifø *

d j

anvendelse som smørrebrødsforretning,

7.

idet der samtidig fremsendtes nye og me

ddjUvL é c

re udførlige oplysninger.
Udvalget indstillede til Byrådet, at
tidligere afgørelse, hvor der ikke med
deltes tilladelse,

skulle fastholdes.

Ved Byrådets afstemning stemte 6 for og
7 imod ej endomsudvalgets indstilling,
hvorefter sagen tilbagesendtes til ud
valget .
E jendomsudvalget indstiller nu til Byrå
det, at man meddeler tilladelse til det
ansøgte.
Ib Danielsen og Mogens Bo Hansen indta
ger særstandpunkt.

i, pkt. 30
Faktura af 24/4 1980 fra malermester
Paul Boes Andersen vedr. Skolevej 2 er
overskredet med 50% og betalt uden an
visning .
Ejendomsudvalget kan ikke acceptere
sagsbehandlingen af Skolevej 2 og beder
Byrådet tage stilling til sagsforløbet
på baggrund af en skriftlig redegørelse
fra Borgmesteren.

fortsættes ...
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1. Ejendomsudvalg fortsat

i byrådssalen.

i . pkt. 30 fortsat
Redegørelsen skal omfatte:
1. Hvem har givet tilladelse til over
skridelse af budgetoverslag for om
bygningen.
2. Hvem har givet tilladelse til at ænd
re skitseprojekt, således at det er
blevet væsentligt fordyret.
3. Med hvilken begrundelse har Borgmeste'

m Å d sv éd c.

ren tilsidesat de netop vedtagne reg
ler om attestering af bilag.
Knud Ph. Nielsen indtager særstandpunkt,

<få
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idet han ønsker at undersøge sagen nær
mere .
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2. Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møder henholdsvis
den 26. juni og 24. juli 1980 fremsendes
i fotokopi til Byrådets efterretning.

3. Lossepladsudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 8. juli
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

4. Kulturelt udvalg *
i
Udskrift af udvalgets møder henholdsvis
den 27. juni og 17. juli 1980 fremsendes
i fotokopi til Byrådets efterretning.

V
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4. Kulturelt udvalg fortsat

i byrådssalen.

a . p k t . 17
Lærerrådet ved Marbækskolen fremsender

jA d C v& éif A/u
T

forslag til samlæsning i 8. A og 8 C
for skoleåret 1981/82.

M

Skolekommissionen fremsender med anbefa (V
ling .
Kulturelt udvalg anbefaler forslaget1
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som forsøgsordning og under forudsætning

(/

af, at skolekommissionen indhenter- halv
årsrapporter.

b . pkt, 8
Kulturelt udvalg har efter enstemmig
indstilling fra Skuldelev skolenævn an
taget arkitekterne Oscar Petersen & Karl
Henning Sørensen, Vestergade 13, Helsin itA rvC
m .

ge til at udarbejde skitseforslag til

7

/ fio .

udvidelse af Skuldelev skole.
Forslaget med ændringer af 28/7 1980

f

fremsendes til Byrådets godkendelse.

A e

5. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møder henholdsvis
den 4. juli og 6. august 1980 fremsendes
i fotokopi til Byrådets efterretning.

,'0 $

Økonomiudvalg fortsat
a. pkt. 1
Kommunens revision har revideret klubog barkasse vedr. ungdomsskolen på Hang
høj - regnskab for 1978/79

(perioden 1.

september 1978 - 31. august 1979) .
Ungdoms'skolenafvh'eits' samarbejdsudvalg og
økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

b. pkt. 3
Kommunens revisionsfirma fremsender nota
på a'conto honorar for særlig undersø
gelse af konto 601, 602 og 603 lydende
på
+ 20 1/4%

k r . 16.000
moms

Ialt

-

3.240

kr.

19.240

Administrationen meddeler, at der ikke
er afsat penge på budgettet til yderli
gere revisionshonorarer, hvorfor der sø
ges om en tillægsbevilling fra konto
801-00-005-06.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
afgørelse.
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Økonomiudvalg fortsat

i byrådssalen.

c p k t . 8
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I anledning af kommunens skrivelse.af
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12. maj 1980 ve d r . forfaldent ekstra
kloakbidrag for matr. nr. 8 k, Venslev
på grund af approbation den 29/4 1980
forespørger Helge Karlsen, Bygaden 5,

.
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Venslev, om dette kan være korrekt,
idet ej endommen iflg. tinglyst dekla

T/

ration ikke yderligere kan udnyttes
erhvervsmæs s igt.
Teknisk udvalg indstiller, at opkræv

h

ningen fastholdes.
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Knud Ph. Nielsen og Erik A. Hansen fra
falder ekstra kloakbidrag på grund af

u Jo c d •

Hovedstadsrådets ej erskifteklausul.
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Klagemulighed oplyses.
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Økonomiudvalget fremsender til Byrådets

rfCitfh.

At Cbl

afgørelse.
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d. pkt. 10

u.
Bogholderiet fremsender regnskabsrap
port pr. 30/5 1980 for regnskabsåret
1980 vedr.
del af konto 0

Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger.

konto 1

Forsyningsvirksomheder,
havne m.v.

konto 2

Vejvæsen.

Teknisk udvalg søger om følgende til
lægsbevilling
106-02-110-07

andre tjeneste
ydelser
(opgravn. af grus)
+ 31.000

der finansieres ved besparelse på
106-02-805-05

køb af jord

-

31.000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

/

Økonomiudvalg fortsat
c, , pkt. 3
Byrådet vedtog på sit møde den 18. juni
1980, at socialudvalget skulle indhente
tilbud på bækkenskyllere til "De gamles
Hjem".
Der var til socialudvalgets møde den
30. juni 1980 fremkommet 2 tilbud på
levering og montering af det i brev af
25. juni 1980 fra teknisk forvaltning
nævnte udstyr.
Socialudvalget fremsender tilbud fra
A/S Jørn Lindhardt med anbefaling til
Byrådets godkendelse,
kr. 145.000
udførelse,

samt bevilling af

(incl. moms)

til arbejdets

jævnfør samlet oversigt af

9. juni 1980 fra teknisk forvaltning.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
Der anbefales tillægsbevilling kr.
145.000.

d. pkt,

1

Ved licitationen den 22/7 1980 vedr.
ombygning af kommunekontoret blev føl
gende håndværkere lavest bydende:
Tømrerarbe jd e t :
Erik Vium Jensen, Skibby

kr.

72.754

El-arbejdet:
A/S H. Helbo Hansen, Skibby -

48.900

M alerarbejdet:
Flemming Pedersen, Skibby

-

21.950

Arvid Boes Andersen, Skibby -

4 .250

W S - a r b e jdet:
Ialt

k r . 147.854

fortsættes ...
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5. Økonomiudvalg fortsat

i byrådssalen.

d. p k t . 1 fortsat
transport ialt

k r . 147.854

Uforudsete udgifter ca. 15%

-

22.146

Murerarbejdet anslået
(ikke med i licitationen)

—

10.000

k r . 180.000
-

+ 22% moms
Total

kr

39.600
219.600

Hertil kommer ombygning af telefonsy
stemet .
Ejendomsudvalget indstiller, at tilbu
dene antages.
Ønskelister over inventar til bogholde
riet og socialkontoret på tilsammen kr.
38.500 vedlagt sagen.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
Der anbefales tillægsbevilling på kr.
260.000.

-■
-r-V ---

Knud P h . Nielsen indtager særstandpunkt
idet han protesterer mod licitations
formen, især den korte udbudstid og
særlig, at håndværkerne ikke kan for
vente besked før efter længere tid.

6 . I en fælles henvendelse i efteråret 79

har borgmestrene i de 6 kommuner anmo
det beskæftigelseskonsulenterne om at

/ \ j

undersøge mulighederne for iværksættel
se af en fælles genbrugsordning som be
skæftigelsesprojekt .
Efter en række møder fremsender beskæf
tigelseskonsulenterne nu redegørelse og
forslag,

som henstilles inddraget i kom1

munernes forberedelse af budget 81.

/
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Mogens Bo Hansen anmoder i skrivelse
af 6. august 1980 om optagelse af føl
gende punkter:
a) Skolepasningsordningen ved Ferslev
Skole udvides til principielt at om
fatte tidsrummet 7-17 alle mandage
til fredage også i skoleferier.

b) Formanden for skolekommissionen af
gav på byrådsmødet den 14. maj 1980
løfte om, at forældrerådets klage om
forholdene ved skolepasningsordnin
gen hurtigst muligt skulle blive be
handlet .
Jeg skal derfor udbede mig en rede
gørelse fra formanden for kulturelt
udvalg eller fra skolekommissions
formanden for, hvilke initiativer
kulturelt udvalg har taget. Redegø
relsen bedes omfatte, hvilke proble
mer lukningen af skolepasningsord
ningen i juli måned har rejst for
forældre og børn, samt hvilke økono
miske konsekvenser lukningen har på
ført kommunen.
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8. Teknisk forvaltning har fremsendt for
slag til socialudvalget om den videre
projektering og opførelse af vuggestue.
Sagen er i Byrådets møde den 13/2 1980
behandlet ud fra en tidsplan godkendt
af socialudvalget den 3/1 80. Der er af
forskellige årsager ændret på denne
tidsplan, og ifølge den nu fremsendte
plan, dateret 9/6 1980, vil vuggestuen
være klar til opstart den 1. april 1981
Socialudvalget har taget forslaget til
orientering og fremsender til godkendel
se i Byrådet under henvisning til de
ændrede forudsætninger.

9. Bogholderiet fremsender regnskab med
tilhørende obligatoriske oversigter og
bilag for regnskabsåret 1979 udarbejdet
i henhold til de af Indenrigsministeri
et givne retningslinier.
Regnskabet balancerer med kr. 103.515.
457.00 mod budgetteret kr. 98.921.000,-.
Byrådet har for regnskabsåret 1979 med
delt tillægsbevillinger på ialt kr.
3.737.000,00 samt meddelt tilladelse til
budgetomplaceringer på ialt kr. 14.959.
000,00 mellem diverse konti.
Kommunens kassebeholdning

(likvide ak

tiver) blev i 1979 formindsket med kr.
2.465.503.00 mod budgetteret k r . 2.295.
000,00, således at beholdningen pr. 31.
december 1979 udgjorde kr. 10.231.791,Regnskabet er revideret af revisionsfir
maet Nejstgaard-Vetlov,

statsautorisere

de revisorer, i henhold til revisionspå
tegning i regnskabet.
Sagen behandles af økonomiudvalget den
1T/8 - indstilling vil foreligge til
da<fotøe m ^ d e .

Revisionsfirmaet Nejstgaard-Vetlov,
statsautoriserede revisorer, fremsender
revisionsprotokollat pr. 5. august 1980
vedr. den afsluttede revision af kom
munens regnskab for regnskabsåret 1979.
(side 58-62).
Sagen behandles af økonomiudvalget den
11/8 - indstilling vil foreligge til
dette møde.
(protokollat vedlagt til de medlemmer
der ikke sidder i økonomiudvalget)
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