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1. Erhvervelse af areal til rensean
læg (5kibby).
Maturfredningsnævnet har meddelt
tilladelse den 23/8 eg Hovedstads
rådet den 12/8 1976.

2 . Skibby Handelsforening gentager
ansøgning om reparation af huller
ne i fertovene til flagalle og ju
leudsmykning m .v ., idet man under
streger, at man ansøger om, at kom
munen dækker alle udgifter både til
at få gjort hullerne dybere, bøs
ninger

samt dæksler.

Samtidig fremsender A/5 Junckers
Maskinfabrik tilbud på bøsninger,
fremstillet af støbejern,

asfalte

rede, med dæksel, der er hængslet,
prisen er lo8 ,- kr. pr. stk. + moms
Teknisk udvalg indstiller til Byrå
det, at udgiften til etablering af
6o stk. bøsninger (4o cm dybe) af
holdes af kommunen - indkøbes hos
A/5 Junckers Maskinfabrik.
Børge Sørensen og Egon Hansen ind
tager særstandpunkt.

. t
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3 . Fornyet behandling af oprensning
af anløbsstedet beliggende ved
Østby Hammer.
Prisoverslag: ca. 3.ooo kr. +
moms .
Teknisk udvalg fremsender med an
befaling. Der søges om tillægsbe
villing på kr. 3.5oo.

4. Teknisk udvalg har drøftet det vi
dere arbejde med Skibby renseanlæg.
Teknisk udvalg indstiller til øko
nomiudvalget, at man optager for
handling med J. K, Dinesen om ho
norarsatser, evt. med deltagelse
af Egon Hansen og Hent Disen, in
den der foretages videre.

5 . Udtømning af spildevand fra priva
te samletanke til vestre anlæg.
Teknisk udvalg indstiller til øko
nomiudvalget, at der fastsættes en
.
o
3
afgift på kr. lo,- pr. m , min.
kr. 5o,-. Begge priser er excl.
moms.

&
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6 . Revisor Poul Svendsen, Hovedgaden
ri

35, Skibby er interesseret i at
leje "Det gamle Apotek", hvis By
rådet kan give tilladelse til ind.*retning af bodega i lokalerne.
Pristilbud: 2 .3oo,- kr. pr. måne
Ejendomsudvalget indstiller, at
bygningen udlejes til Poul Svend
sen til bodega, og godkender sam
tidig den tilbudte leje.

j

forespørger, om

kommunen er interesseret i at købe
matr. nr. 77 b_y, Skuldelev by og
sogn, beliggende Nicolaj sensvej
35, Skuldelev Strand.
Det drejer sig om et jordareal på
2
1.836 m , beliggende i landzone,
helt ned til fjorden.
Ejendomsudvalget indstiller, at
arealet

8

.

ikke erhverves.

Bjergmarks Eftf., Skibby fore
spørger om det er muligt at købe
ca. 7 .ooo m

2

industrijord mellem

Hovedgaden og Hanghøj fra indkør
slen til Hanghøj og til den ny
ringvej nord om Hanghøj.
I den forbindelse forespørges om
2
prisen pr. m af arealet.

fortsættes

.

.
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Ejendomsudvalget kan principielt
i

gå ind for salget af de ca. 7 .ooo
2
m .

£ t£ *€ **f

/O

Prisen skal formentlig andrage ca
45

k r . pr. m^.

9. Forstander Torsten Feldt-Rasmussen
"Nordhøj" anmoder i ansøgning om

fe.C

fast normering af halvtids-beskæftigelsesmedhjælper til dagcenter- ;
virksomhed.

|

Socialudvalget fremsender til øko
nomiudvalget med anbefaling.

lo. I forbindelse med opførelse af
daghjem og dagcenter for Skibby

y€ ^t

kommunes folke- og invalidepen
sionister har socialudvalget drøf
tet :
a) Skitseforslag fra teknisk for- j
valtning (juli 1976)
b) Overslag over håndværkerudgif
ter m.v.

(juli 1976)

c) Skitse for normeringsplan
d) Skitse for budgetforslag 1977
for daghjem og dagcenter.
Socialudvalget fremsender til By
rådet, jævnf. sag lo52/4 c.

|

Dag og år:

Blad nr.

579
Mandag den 3o. august

Formandens
initialer:

1976
k l , 8 .3 o

______

på kommunaldirektørens kontor.
1 1 . Administrationen indstiller til
socialudvalget, at læge Bjarne
Nielsen ansættes som lægekonsulent
pr. 1 . september 1976.

\

Socialudvalget fremsender til øko
nomiudvalget med anbefaling.

1 2 . I forbindelse med gennemgang og

drøftelse af "Nordhøjs" budget for
1977 henviser socialudvalget til
§ B stk. 1 i socialministeriets
cirkulære af 3o/6 1976:
"For beskyttede boliger gælder der
i perioden 1/4 1976-31/12 1976 in
gen bestemmelser om maksimumsgræn
ser. Drives beskyttede boliger i
tilknytning til et plejehjem, er
den del af de samlede udgifter,
der vedrører de beskyttede boliger,
således ikke omfattet af maksimums
grænserne .
Socialudvalget indstiller til øko
nomiudvalget, at

Xa%

af de respek

tive konti overføres som dagcen
tervirksomhed fra 1/4 1976 til
31/12 1976 og efterfølgende å r .

i
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13. Tandlæge Hanne Lyngeled ansøger om
dækning af udgifterne i forbindel
se med deltagelse i Børnetandlæge
foreningens efterårskursus i Her
ning den 8 .-9 . oktober 1976,
Socialudvalgsformanden fremsender
med anbefaling.

14. Revisions- og Forvaltningsinstitutet fremsender beretning vedrøren
de revision af udgifter til bolig
sikring i regnskabsåret 1975/76.

|

(Beretning vedlæ g g es )

15. Ved gennemgang af konto 34.e2.o3.
□1.5a - drift og nyanskaffelse af
materiel og ejendomme - har det
vist sig, at bevillingen for inde
værende regnskabsår på 2o.ooo kr.
er opbrugt.
Der søges derfor fra brandvæsenets
side om en tillægsbevilling på
kr . 1o .oo o .
Brandkommissionen indstiller, at
der gives en tillægsbevilling på
k r . l o .ooo .

j
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16. Skuldelev Skole fremsender ansøg
ning om

<an få bevilget

15 ugentlige timer i indeværende
skoleår, da der på grund af sti
gende elevantal i observations
klassen og den efterhånden ret
store spredning af årgangene vil
være behov for mere støtte fra
fritidspædagogen.
valg fremsender med anbefaling,

Tilbud er indkommet fra

E r-Ele C'

trio A/5, Fredericia på skolepatruljelys på Selsøvej, til en
pris af

kr. 17.9 6o ,-

gravn.

-

13.loo,-

kr . 31.o6o ,^ Z ****+ f

+ moms

-

Ialt

krA_35^650^-

4.59o .-

Byrådet har i sit møde den 8/3

H

1976 givet en tillægsbevilling på
k r . 25.000.
For så vidt tilbuddet accepteres
ansøges om en ekstrabevilling på
yderligere kr. 1 2 .ooo,
Kulturelt udvalg indstiller til
økonomiudvalget,

at der ydes en

tillægsbevilling på kr. 1 2 ,ooo.

ø C o *

ityCs

Dag og år:

Blad nr.

Mandag den 3o. august

Formandens
initialer:

582

1976
kl. B.3o
på kommunaldirektørens kontor
18. Opsætning af blinklys på Østbyvej
i Skuldelev (krydset ved Torpevej).
Kulturelt udvalg indstiller til
økonomiudvalget, at blinklyset ud- i
føres i 1977, eg at kr. 4o.ooo af
sættes på anlægsbudgettet.

19« Kulturelt udvalg søger følgende
tillægsbevillinger fer 1976:
konto 31 06 o3 ao o5 - Andre kør
selsudgifter .....
kr. l o .d o o
konto 31 13 06 g o o9 - Bidrag til
andre kommuner for fritidsunder
visning .........
kr. 7o.eoo
Henholdsvis: Buskort til elever i
privateskoler-HT.

\

'

Frederikssundegnens forberedelses
kursus 1975/76.
Kulturelt udvalg fremsender med an
befaling .

2a. Kulturelt udvalg har drøftet frigi
velse af del af svømmehalfonden til
evt. udbygning af garderobe og
vindfang ved Idrætshallen.
Kulturelt udvalg indstiller, at der
frigives midler af svømmehalfonden _
til denne udbygning.
Projekt udarbejdes til næste møde.

^
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2 1 . Skrivelse fra Skibby Postkontor om
en udtalelse for så vidt angår spe
cielle forhold i forbindelse med
post- og telegrafvæsenets forestå
ende interne strukturændringer.

^

Teknisk udvalg, ejendomsudvalg,
socialudvalg og kulturelt udvalg
har intet at erindre mod de fore
stående strukturændringer.

22, Efterretningssag
Politimesteren i Frederikssund
fremsender genpart af skrivelse
til restauratør Axel Hugo Hynne
om alkoholbevilling til Skibby
Cafeteria.
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Personalesager

a)
\
j

ansøger om stillingen som

assistent ved Skuldelev Børne
have pr. 1, september 1976 at
regne.

^
i'
^

Indstilles af børnehavelederen.
Socialudvalget fremsender til
økonomiudvalget med anbefaling
om ansættelse.

b) Assistent

, der

er ansat på sygesikringen under
social- og sundhedsforvaltningen
ansøger om oprykning til løn
trin IB pr. 1. september 1976. i

c) Assistent

, der er an

sat på ligningskontoret, ansø
ger om at få nedsat arbejdsti
den med 3 timer ugl. fra 1. no- ,
j
vember 1976.

d) Assistent

der er

ansat på social- og sundheds
forvaltningen ansøger om at bli-^
ve oprykket som overassistent.

\,j

e) Det meddeles herved, at
er ansat som deltids
ansat klinikassistent ved kommunens børnetandpleje pr. 1/9
1976 at regne.

*
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Bogholderiet fremsender budgetfor
slag far regnskabsåret 1977 samt
investeringsoversigter for regn
skabsårene 1977 til 198o.
Budgetforslaget er udarbejdet i
henhold til den nye budget- og
regnskabsreform.
Budgetforslaget balancerer med kr.
7o .114.ooo.
Skatteudskrivningen for 1977 er i
budgetforslaget beregnet til kr .
26.68B.aoo, der fordeler sig såle
des :
Personlige skatter kr. 21.880.000
Grundskyld

kr.

3,15o.ooo

Øvrige skatter

kr.

1.658.000

Efter budgetforslagets udarbejdelse
indstiller teknisk udvalg følgende
ændringer:
Konto □ :
Driftskonti indstilles til økonomi
udvalgets godkendelse.
Anlægskonti ændres således:
Konto o51-oo hovedkloak og rensean
læg - anlægsudgifter 1978, 1979,
198o og efterfølgende år: 2,4 mill.
kr., 2,4 mill. kr., 3,6 mill. kr.
og 2,4 mill. k r .
Lodsejerbidrag 1978, 1979 og 19Bo
og efterfølgende år: kr. 2,8 mill.
kr., 2,8 mill. kr. 2,8 mill. kr. og
2 ,4 mill. kr.
fortsættes ...

lc C *L*

fart sat
konto 2
konto 216 -

oq

forhøjes med lo.ooo kr.

Driftskonti indstilles til økonomi
udvalgets godkendelse.
Anlægskonti ændres således:
Konto 2o6-oo

1978 - loo.ooo kr.
1979 - loo.ooo kr.
1980 - loo.ooo kr,

Konto 232- g 1

1978 - loo.ooo kr.
1979 - loo.ooo k r ,
1980 - loo.ooo kr,

Konto 234-oo

197B —
1979 -

Konto 236-o2

6o.ooo kr.
o

Det indstilles, at de
ansatte beløb bevil
ges .
Børge Sørensen og Val
demar Petersen indta
ger særstandpunkt o
verfor bevillingen.

Efter budgetforslagets udarbejdelse
indstiller ejendomsudvalget følgen
de ændringer:
Man indstiller budgettet for 1977
til godkendelse, idet der på konto
oo4-o4 optages et beløb på 15.ooo
kr. udover budgettet.
Endvidere indstilles investerings
rammen for 1977, 78, 79 og 8o til
godkendelse, idet der på konto
oo2-o2 optages et beløb i 1977 på
43o.ooo kr. til anlæg af Rosenvæn
gets forlængelse, og der i året 1977
fortsættes

...

