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. Ej endomsudvalget
Udskrift af udvalgets møder den 22. oktober og 7. november 1985 fremsendes i foto

< r*

kopi til byrådets efterretning.

V

a. p k t . 6
Zonetilladelse til opførelse af sommerhus

—.
.
-- --—— — --—i
— i—----------------------

Koholmmosen 16, matr. nr. 12 1 Skuldelev
b y , Skuldelev
Kalmar-Huse ansøger om byggetilladelse til
et nyt sommerhus til erstatning for et eksisterende sommerhus fra 1950, der nedrives .
Da ej endommen, ligger i landzone, skal der
meddeles zonetilladelse til opførelse af
det nye sommerhus.
Xndstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at ansøgningen fremsendes til Hovedstads
rådet med anbefaling af, at der meddeles
zonetilladelse til opførelse af det ansøgte sommerhus.

0

------ 7--------------------------------

1

Ejendomsudvalget fortsat
b . pkt. 7
Dispensationer i forbindelse med opførelse
af parcelhus, Kærkrogen 6 B , m a t r . n r . 3 c
Østby b y , Østby
I forbindelse med opførelse af et parcel
hus med stråtag og kviste har SkuldelevHuset søgt om dispensationer fra bestem
melserne i lokalplan nr. 35 om husets
længde i forhold til bredde, samt om, at
der ikke uden særlig tilladelse må være
kviste eller tagvinduer. Endvidere fra b e 
stemmelserne i BR-S 85 om mindste afstand
til naboskel for huse med stråtag.
Østby bylaug er hørt og har ikke indven
dinger mod meddelelse af dispensationerne.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling a f , at der meddeles følgen
de dispensationer:
1. Lokalplan n r . 35, § 6, stk. 4 a om hu
sets længde i forhold til bredde.
2. Lokalplan n r . 35, § 6, stk. 4 b om
kviste i tage.
3. BR-S85, afsnit 2.4.1. om afstand til
skel for stråtage.

c. pkt. 10
Dispensation til helårsbeboelse af sommer
hus. Stærevænget 9, matr, nr. 7 de, Vellerup by, Vellerup
Ejeren af ovennævnte sommerhus ansøger om
dispensation til helårsbeboelse af det ek
sisterende sommerhus.
1 henhold til bestemmelserne i § 7 a, stk.
2 i lovbekendtgørelse nr. 360 kan byrådet

fortsættes

...
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1. Ejendomsudvalget fortsat
c. p k t . 10 fortsat

i byrådssalen.

i særlige tilfælde meddele dispensation
til helårsbeboelse af sommerhus i sommer
husområder.
Indstiliingsbilag vedlagt.
Å'f

Ejendomsudvalget fremsender til byrådet

4 c 4t>& 4 c .

-me-d anbefaling af, at der meddeles tilla
delse til helårsbeboelse af sommerhuset.

2 . Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møder den 31. okto
ber og 7. november 1985 fremsendes i foto
kopi til byrådets dagsorden.

a. pkt. 8
Parkering af lastbiler på offentlige Ppladser
Mogens Bo Hansen ønsker en drøftelse ved
rørende parkering af lastbiler på offent
lige P-pladser.
Den 15. september 1982 opfordrede teknisk
udvalg ej ere og brugere af lastbiler, sæt
tevogne og anhængere til at langtidsparke

,44

re på de offentlige parkeringspladser f.
Jstdi/Å

e k s . Marbækskolen og parkeringspladsen ved
centret.

i

Annonce af 15. september 1982 vedlagt.
Teknisk udvalg: Mogens Bo Hansen stiller
følgende forslag: Det er forbudt at parkereVpå offentlige parkeringspladser.
Ved afstemning: 1 for, 3 imod, 1 undlod at
stemme, faldt forslaget.
Mogens Bo Hansen begærede sagen til byrådsbehandling.

Å4mict
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Socialudvalget
i byrådssalen.
Udskrift af udvalgets møder den 16. og 29.
oktober 1985 fremsendes i fotokopi til by
rådets efterretning.

|4. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møder den 24. okto
ber og 4. november 1985 fremsendes i foto
kopi til byrådets efterretning.

a. p k t . 9
Køkkenfaciliteterne på Centret
Skibby og Omegns Husholdningsforening frem
sender skrivelse om lån af køkkenfacilite
terne i dagcentret på Skibby fritidscen
ter

i forbindelse med større arrangemen

ter .
Henvendelsen har været til udtalelse i so
cialudvalget, som ikke kan anbefale, at
dagcentret anvendes af husholdningsforenin
gen, idet foreningens køkkenbehov findes
at kunne imødekommes ved installering af
kajij?emaskine og ovn i fritidscentrets kan i
tine .
Kulturelt udvalg fremsender til byrådets
afgørelse.
Bjørn Nielsen og Mogens Bo Hansen ønsker
at følge socialudvalgets indstilling.
Lise Lotte Due ønsker, at husholdningsud
valget og andre kan benytte køkkenet.

/Ua ,(Z-vh
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5. Udvalget for Maglehøjgård losseplads
Udskrift af udvalgets møde den 29. oktober
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets

i byrådssalen.
,;V

■644i/

efterretning.

6. SSP-udvalget
Udskrift af udvalgets møde den 5. november

.T

1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

7 . Beskæftigelsesudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 29. oktober
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets

t/i
/

efterretning.

8 . Fællesudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 21. oktober

sU/tU
7T

'f ø

1985 fremsendes i fotokopi til byrådets

/

efterretning.

9. Hovedsamarbejdsudvalget for administratio
nen
Udskrift af udvalgets møde den 7. november

J/V

1985 fremsendes i fotokopi til byrådets

■IfAAjL

<3

efterretning.

10. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møder den 7. og 12.
november 1985 fremsendes i fotokopi til by

v-V

T

rådets efterretning.

/

Udskrift fra møde den 20. november er lige
ledes vedlagt.
10A Sikkerhedsudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 11. november
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets ef
terretning .

m

MkiAl/u
r 7

<f

10. Økonomiudvalget fortsat
a. p k t . 1
Skoleadministrationssystemet DASK
Ledende skoleinspektør fremsender forslag
til forskrifter for skoleadministrations
systemet DASK.
Endvidere vedlægges et bilag A til regi
sterforskrifterne

indeholdende

hedsforanstaltninger

for

sikker

brugen

af

EDB-

anlægget.
Forskrifterne

har

været

til

udtalelse

i

registertilsynet, som i skrivelse af 30/9
1985

meddeler,

vendinger

imod

at

varetagelse

for

administrativ

munens

ikke

oprettelsen

til

myndigheders

der

af

af

er

registret

skolevæsenets

lettelse, de

indberetningskrav

ind

behov

centrale
samt kom

behov for løbende oversigter ved

rørende skolevæsenet.
Registertilsynet

fremsætter

3 bemærknin

ger :
a d .1.:

Referencen

i

§ 14

er

udeladt

i

nærværende forslag.
ad.2.:

Der var

fremsendt

et bilag A til

registertilsynet. Nyt bilag A (som
vedlagte)

fremsendes

til

register

tilsynet istedet.
ad.3.: Systemet/registret anvendes indtil
videre kun på Marbækskolen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
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b. pkt. 4
Konjunkturregulering m.v. af statstilskud
Ansøgning om tillægsbevilling på 2.592.000k r . vedr. mindreindtægt som følge af kon- .
junkturregulering m.v. af statstilskud.
Det skal foreslås, at merudgiften finansi
eres ved forbrug af kommunens kassebehold-'
nmg.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

c. pkt. 5
Årlig afregning ve d r , skatter
Ansøgning om tillægsbevilling på 2.238.000
k r . som følge af årlig afregning p r . 1.
november 1985 ve d r . skatteåret 1984 og
tidligere.
Det skal foreslås, at merindtægten tillæg
ges kommunens kassebeholdning.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

d. pkt. 12
Fastsættelse af møder i 1986
Økonomiudvalget har godkendt, at udvalgets
møder afholdes den 2. tirsdag i måneden
og byrådets møder om onsdagen i den efter
følgende u g e .
Fremsendes til byrådets orientering.

// 6
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10. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.

e. p k t . 14
Vedtægter for Skibby Boligforening

Skibby Boligforening har den 9. september 1985 fremsendt revideret udgave af vedtæg-\

Å

ter for foreningen.
Ejendomsudvalget fremsender til økonomiud
valget med anbefaling.

/AA

'

Økonomiudvalget fremsender til byrådet mec.

{/£4a ^

& /

7!7,

/t-A / f f f -

anbefaling, dog afholdes der før byrådsmø
det et møde med boligforeningen.

f. pkt. 15
Kontanthjælp
Byrådet vedtog på sit møde den 18. septem
ber 1985 at tilbagesende følgende sag til
socialudvalget:
"TSG foreslår, at der fremover sikres,
at ingen i Skibby kommune får varig hjælp
efter bistandslovens § 43 eller forbigåen

/Ua A a A ’

de hjælp på varig hjælps niveau efter bi
standslovens § 37, stk. 4."
Socialudvalget oversender til økonomiud
valget med bemærkning,

at socialudvalget

ikke kan anbefale forslaget fra TSG.
Økonomiudvalget fremsender socialudvalgets
indstilling til byrådet med anbefaling.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

i/.
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^
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Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
g. p k t . 16
Aflønning af dagplejere
Byrådet vedtog på sit møde den 18. septem
ber 1985 at tilbagesende følgende sag til _
socialudvalget:

.

"TSG foreslår, at dagplejere fremover an

/^tr/UApo/ ^ 4

-

sættes med garanti for mindsteløn fra før
ste ansættelsesdag."
Socialudvalget fremsender til økonomiud-

‘
c$<3(m ,fkdsCdmO/L 'Vol

.
// ?

valget med bemærkning, at socialudvalget
ikke kan anbefale forslaget.

'
/

</

Økonomiudvalget fremsender socialudvalgets'
indstilling til byrådet med anbefaling.

.

Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

h. pkt. 18
Udvidet åbningstid i daginstitutionerne
I byrådsmødet den 23. oktober 1985 blev
h&i/i

det i forbindelse med behandling af sagen
om udvidet åbningstid i daginstitutioner
ne vedtaget, at en af de to børnehaver

c

(Jim

/jjjP h Z

i Skibby skulle have åbningstiden udvidet
med 7,5 t/u - herefter åbningstid pr. 1.

7S&

^

januar 1986 kl. 6-18.
Socialudvalget foreslår, at den udvidede

V

åbningstid etableres i børnehaven Tumlebo
hvor behovet ifølge institutionernes op
lysninger er størst.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet.

’lslAs

J y l/l

'
ø /iuAs m

/JfywiAMjAn, A iajLøI /IrP^jJAst

/

i

dnif-t

jlt

40 V

■ '

Ny opgørelse over behov for åbningstider
forventes at foreligge til byrådets møde.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt,

a / iéJot

IaaU a -

C d

J dl\ toduføi Aa *

/iou*

idet han ønsker åbningstid kl. 6.00-18.00
i alle institutionerne.

/i/, ^
d7

10 . Økonomiudvalget fortsat
i. p k t . 21
Egnsmuseet Færgegården
Jægerspris kommune fremsender ansøgning
om tilladelse til at igangsætte tidligere
udskudte arbej der.
Arbejdernes omfang udgør k r . 72.514.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Beløbet k r . 14.503 afholdes over
anlægskonto 360-04-805-01. Beløbet
søges frigivet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

j . p k t . 22
Reetablering af inventarkonto, Skibby
bibliotek
Ledende bibliotekar Karsten Lolck frem
sender ansøgning om en ekstrabevilling
på k r . 30.000, idet kontoen for inventar
og AV-apparatur blev skåret ned fra k r .
30.000'til k r . 0 ved budgetforhandlinger
ne 198 6 .
Bevillingen ansøges på baggrund af føl
gende redegørelse for kontoens brug i
1986:
1. 2 s t k . kontorarbej dspladser pr. 1/11 86

k r . 10.000

2. Diverse inventar til ud
lånet .
Ønsket skal ses på bag
grund af stigende materiale
mængde med heraf følgende
omrokeringer, f.eks. .flere
tidsskrifter, lydbøger,
sprogkurser e e t .
k r . 10.000
3. Ny skrivemaskine til
skranken

k r . 5.000

4. Ændring af det offentlige
informationsområde i ganfortsættes

Dag og år:
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10. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen.

j. p k t . 22 fortsat
gen i samarbejde med Hang
høj samt bedre belysning
af denne.
kr.

5.0 0 0

Da lønkontoen for 1985 udviser et mindre
forbrug kunne det e v t . overvej es at over
føre beløbene fra pkt. 3 og 4 til inven
tarkontoen for 1985, således at køb af
skrivemaskine og ændringen i gangen kunne
udføres i indeværende å r .
Den ønskede bevilling for 1986 udgør her
efter k r . 20.000
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på k r .
10.000 til konto 350 02 179 00, inventar,
som finansieres over kontoen 350 02 005
01, faste lønninger.
Samtidig anbefales en tillægsbevilling på
k r . 2 0.000 på 1986-budgettet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

k, pkt. 24
Overførsel af beløb til folkebiblioteket
Ledende
sender
4.250

bibliotekar
ansøgning

fra

om

Karsten

Lolck

overførsel

skolebibliotekernes

frem
af

kr.

konto

til

folkebibliotekets konto.
Kulturelt

udvalg

fremsender

med

anbefa

ling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Formandens
. initialer:

10. Økonomiudvalget fortsat
l. pkt. 25
Korrigering af konto under Skibby biblio
tek
Ledende

bibliotekar Karsten Lolck medde

ler i skrivelse af 17/10 1985, at beløbet
til

kontoen

"andre

materialer"

ved

en

fejloverførsel er sat til k r . 15.000, men
ifølge

centralbibliotekets

udbygsnings-

plan skal være k r . 30.000.
Kulturelt

udvalg

anbefaler en tillægsbe

villing på k r . 15.000 til 1986-budgettet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

m. pkt. 26
Egnsmuseet Færgegården - forsøgsordning
Frederiksborg amtsråd fremsender skrivel
se vedrørende opbygning af det arkæologi
ske arbej de i Frederiksborg am t .
Med virkning fra 1/1 1983 etableredes
på initiativ af Frederiksborg amts muse
umsråd en 3-årig forsøgsordning med det
formål at sikre, at der - som foreskrevet
i naturfredningsloven (senere museumslo- .
ven af 1984) - ikke sker ødelæggelse af
jordfaste fortidsminder ved

realise

ringen af den fysiske planlægning.
Amtsrådet skal derfor foreslå, at for
søgsordningen forlænges til også at gælde
for 1986 og udvides, således at samtlige
kommuner i amtet hver bidrager med k r .
7.000 i 1986.

•

Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling. Der søges en tillægsbevilling
på k r . 7.000,

som foreslås finansieret o

ver kassebeholdningen.

Dag og år:

Onsdag den 27
1985
kl.

10. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen
n. pkt. 27
Budgetomplacering ve d r . Marbækskolens
driftskonto
Ledende skoleinspektør fremsender ansøg
ning om budgetomplacering fra kontoen
for ekskursioner og lejrskoler, konto

1

301 02 310 50, på ialt kr. 20.000 til
konto for uddannelse fordelt på trans
port, tjenesteydelser uden moms, konto
301 01 237237 03, på k r . 18.000 og øvrige
tjenesteydelser, konto 301 01 234 01,
på k r . 2.000 .
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

o. pkt. 35
Kloakstik, Skibby Hovedgade
En sammenbrudt sideledning i Hovedgaden
ud for Skibby Rejser er erstattet af et
nyt kloakstik på tværs af Hovedgaden.
Udgiften til stikket har andraget k r .
47.133,41. Den store udgift er en følge
af stor gravedybde og vanskeligheder med
at lokalisere hovedledningen.
Teknisk forvaltning søger om en tillægs
bevilling på k r . 48.000 på konto 052 00
837 07, finansieret ved tilsvarende be
sparelse på konto 052 05 845 01.
Intet indstillingsbilag.
Teknisk udvalg indstiller, at der gives
en tillægsbevilling på konto 052 00 837
07 på k r . 48.000, finansieret ved tilsva
rende besparelse på konto 052 05 845 01.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Dag og år:
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p. p k t . 36
Vejbelysning
Udskiftning af glødelamper, ændring af
tilsynshyppighed m.v.
NESA har med skrivelse af 15. august 1985
fremsendt tilbud omfattende:
1) Overgang til fotocellestyring
2) Udskiftning af glødelamper til kvik
sølvlamper
3) Ændring af eftersynshyppigheden.
Den foreslåede ændring fra glødelamper
til kviksølvlamper indebærer en udgift
til armaturombygning/udskiftning på k r .
59.036.
De foreslåede ændringer giver mulighed
for en samlet driftsbesparelse på indtil
k r . 45.8 68 p r . å r , svarende til 15%.
Ændringsudgiften kan ikke afholdes inden
for rådighedsbeløbet på konto 215 00 020
04, vejbelysning, restbudget kr. 20.000.
Venslev bylaug har tidligere udtrykt øn
ske om, at bevare glødelamper til vejbe
lysningen .
Indstillingsbilag vedlagt.
Venslev bylaug fremsender kommentarer
i brev af 14/10 1985.
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud
valget ,
at vejbelysningen ændres til fotocelle
styring
at 88 armaturer for glødelamper ombygges
til kviksølvlamper, ombygningsudgifter
k r . 59.036 afholdes kontant,
at NE S A 1s eftersynsordning ændres fra
52 til 12 eftersyn pr. år.
Det indstilles til økonomiudvalget, at
der gives en tillægsbevilling på k r .
fortsættes
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p. pkt. 36 fortsat
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60.000 på konto 215 00 020 04 til ombyg
ningen finansieret via kassebeholdningen
konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet mec
anbefaling.

g, pkt. 37
Recipientkvalitets- og spildevandsplan
lægning for Roskilde fjord og opland
Med brev af 18. juli 1985 har Hovedstads
rådet fremsendt "Forslag til recipientkvalitetsplan for Roskilde fjord og op
land" med anmodning om, at kommunens be
mærkninger og indsigelser må være Hoved
stadsrådet i hænde senest 1. december
1985.
Teknisk forvaltning har udarbej det for
slag til svarskrivelse.
Teknisk udvalg anbefaler forslag til
svarskrivelse.
TSG fremkommer med ændret svarskrivelse.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
E v t . ændringer fremsendes i god tid før
byrådsmødet.
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Justering af skolevæsenets sektorplan
Sektorplanen for kommunens skolevæsen

é

'r i

og ungdomsskole er blevet justeret.

isOtASØ

Planen har været til udtalelse hos lærer
råd, skolenævn,

fælleslærerråd og ung

domsskolenævn .
Skolekommissionens udtalelse er vedlagt
planen, men kommissionens ændringsforslag
er ikke indarbej det i planen.
Kulturelt udvalg indstiller følgende æ n 
dringer:
2.1.2 Skolestruktur:
1. linie: byrådet har den "opfattelse"
M aU

ændres til "vedtagelse".

i

Marbækskolen:
"Der er ønske om bygning af kantine på
skolen" flyttes til lokalebehov side 7.
2.1.5 Andet
Afsnit om skoletjeneste indarbejdes i
planen.
De steder, der står "kulturcentre" ændres
til kultur- og beboerhuse.
Sidste afsnit side 12 stryges.

i

-i
Jp'jAl/Uf' ■(

Programdel rettes ind efter investerings
oversigt .
TSG indtager særstandpunkt, idet de ikke
kan støtte, at der på budget 1986 er op
taget besparelser på lærerlønskontoen,
svarende til, at der skal afskediges 4
lærere. løvrigt henvises til skriftlige
særstandpunkter til skolekommissionen.
Bent Vestergaard indtager særstandpunkt
for så vidt angår etablering af 6. klasse
på Ferslev skole, udbygning af etape 3
og 4 på Skuldelev skole og kantine på
Marbækskolen, idet strukturudvalgets rap
port afventes. løvrigt henvises til inve-
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c
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10. Økonomiudvalget fortsat
r . p k t . 41 fortsat
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kl. 19.00
r. pkt. 41 fortsat
i byrådssalen.
steringsoversigt som er godkendt på byrå
dets møde den 26. september 1985.
Socialdemokratiet indtager særstandpunkt,
idet 6. klasse på Ferslev skole afventer
etablering af faglokaler - dog
1988. Etape 3, idrætshal på Skuldelev
skole etableres i 1987, 88 og 89. 4. eta
pe sundhedsafsnit afventer indtil videre.
Tandlægestol søges etableret i 1987. løv
rigt henvises til skriftligt særstandpunkt
til skolekommissionen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Respektive særstandpunkter indtaget i kul
turelt udvalg fastholdes.
Lise Lotte Due tilslutter sig Bent Vester
gårds særstandpunkt.

s. pkt. 1
Tillægsbevilling til køb af traktor
Efter indstilling fra teknisk udvalg har
økonomiudvalget bemyndiget borgmesteren
til at indkøbe en ny traktor til vej væse
net . I handelen er indgået salg af 2 gamle
traktorer.
Økonomiudvalget ansøger om en tillægsbe
villing på kr. 190.000 + 22% moms, ialt
k r . 122.000 . Beløbet foreslås finansieret
over kassebeholdningen.
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