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SKIBBY BYRÅD

kl. 19.00
i byrådssalen

B Y R Å D S M Ø D E

1. Ej endomsudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 29. novem
ber 1985 fremsendes i fotokopi til by-

'

rådets efterretning.

.

a. pkt. 15
M a t r . n r . 3 fo Skibby b y , Skibby.
Lokalplan nr. 50 - lokalplanforslag
Byrådet tilbagesendte på sit møde den
23. oktober 1985 arkitekt Steen Bertelsen
forslag til lokalplan for matr. nr. 3 fo
til ejendomsudvalget,

som den 29. novem

ber 1985 har haft et møde med arkitekten
om forslaget, idet ej endomsudvalget an
modede om fremsendelse af ny bebyggel
sesplan med følgende ændringer:
De viste fritliggende udhuse skal enten
integreres i byggeriet eller indbygges i
carporte.
Der skal bygges mindst 21 carporte.
Husene skal forsynes med mindst 40 cm
udhæng.

.

Claus Enevoldsen ønsker at fastholde den
tidligere beslutning, hvorefter der ind
ar bej des et grønt område på mindst 1000
m2 .
Der ønskes tilsvarende en reduktion af bo
ligantallet med 4 stk.
Ej endomsudvalget fremsender ændret bebyg
gelsesplanforslag og lokalplan til by
rådets godkendelse. Claus Enevoldsen
ønsker at fastholde den tidligere beslut-
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2. Teknisk udvalg

i byrådssalen

Udskrift af udvalgets møde den 3. decem
ber 1985 fremsendes i fotokopi til by
rådets efterretning.

a . pkt. 8
Kemikalieaffald
H. C. Handelscenter, Venslev, har i skri
velse af 13. november 1985 på ny fremsat
éiton 4/UQiA^

tilbud om at medvirke ved indsamling af
F

kemikalieaffald.
På møde den 24. august 1984 besluttede

j,

¥

teknisk udvalg at gå ind i det fremsatte

/.

/

l tt/LO

tilbud, dog under forudsætning af, at
H . C . Handelscenter afholdt samtlige ud

>

gifter i forbindelse med indsamlingen.
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk udvalg: Udvalget er fortsat p o 
sitiv over for tilbuddet.

u

Forvaltningen optager forhandling med
H .C . Handelscenter samt Bjergmark med
henblik på opstilling af containere til
opsamling af kemikalieaffald. Der lægges
op til, at containere opstilles 4 x 14
dage om året.
Forsøgsperiode 1 år.
Børge Sørensen indtog særstandpunkt og
begærede sagen til byrådet.

ioø4M.

.
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* Teknisk udvalg fortsat
b. p k t . 19
Kollektiv t r a f i k - HT, rute 231 Roskil
de/ Skibby
I brev af 7. november 1985 anmoder HT
om godkendelse af forlængelse af rute
231, så den bliver Roskilde/Skibby i
stedet for som nu Roskilde/Biltris.
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at HT får tilladelse til at forlænge ru231 fra Biltris til Skibby.
Der optages forhandling med HT om, hvil
ke veje ruten skal køre a d .

c, pkt. 20
Kollektiv trafik - HT.
Trafikbetjening af Hornsherred,

linierne

219 og 344
HT har med brev af 21. november 1985
fremsendt forslag til forbedring af tra
fikforbindelsen Frederikssund/Skibby/
Hvalsø.
Forslaget åbner mulighed for 4 ekstra
myldretidsforbindelser,

3 fra nord mod

syd, 1 omvendt.
Forslaget er resultatet af arbej det i
den arbej dsgruppe, der blev nedsat på
mødet mellem Skibby kommune og HT den
12 . juni 1985 .
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at det fremsendte forslag godkendes. Det
meddeles samtidig, at kommunen finder ud
videlsen af busbetjeningen utilstrække
lig, og at udvidelsen skal være mindst 4
ture i hver retning i døgnet.
fortsat..
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a . pkt. 3
Takst ejendomsoplysninger
Forslag om forhøjelse af taksten for
ejendomsoplysninger fra kr. 125,- til
kr . 250,- gældende fra 1. j anuar 198 6.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

b, pkt. 12
Administration af dagplejeordningen
Dagplejen fremsender skrivelse af 20.
november 1985 med beskrivelse af forhol
dene i dagplej en og anmoder om en stil
lingtagen dels til dagplejernes ansæt
telsesforhold og dels

til oprettelse

af eventuel venteliste til dagplej e n .
(Borgmesterkontoret bemærker, at sag om
aflønning af dagplejerne er optaget som
særskilt punkt på dagsordenen).
Socialudvalget.anbefaler, at der opret
tes en venteliste til dagplejeordningen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling. Jørgen Slotsgaard indta
ger særstandpunkt.
c. pkt. 14
Dispositionsret over almennyttige boli
ger
Byrådet oversendte på møde den 23. okto
ber 1985 til behandling i socialudvalget
og i ejendomsudvalget sag om kommunens
mulighed for i henhold til § 19 i be
kendtgørelse af 24. maj 1985 om almen
nyttig virksomhed at "stille krav om,
at indtil hver 4.ledige (ledigblevne)
fortsat...
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lej lighed i den enkelte afdeling stilles i byrådssalen.
til rådighed for kommunalbestyrelsen til
løsning af påtrængende boligsociale opg
aver i kommunen".
Der vedlægges referat fra det afholdte
møde den 14. november 1985 mellem soci
aludvalget , ej endomsudvalget og Skibby
Boligforening.
Socialudvalget fremsender sagen til øko
nomiudvalget med følgende bemærkning:

?

{

Bjørn Nielsen og Claus Enevoldsen anbe
faler, at kommunen benytter sig af m u 
ligheden i henhold til § 19 for at
"stille krav om, at hver 4.ledige (ledigblevne)

lejlighed i den enkelte afde

ling stilles til rådighed for kommunal
bestyrelsen til løsning af påtrængende

m

/ /i

Ul JLatsO Ovn ,

boligsociale opgaver i kommunen".
Gitte Schønemann og Jørn Poulsen kan
ikke anbefale,

at kommunen benytter sig

af muligheden i henhold til § 19 for
at "stille krav om, at hver 4.ledige
(ledigbievne) lejlighed i den enkelte
afdeling stilles til rådighed for kommu
nalbestyrelsen til løsning af påtrængen
de boligsociale opgaver i kommunen".
Ej endomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget, at kommunen benytter sin ret
til at disponere over hver 4. ledig
ble vne lej lighed.
Lise Lotte Due og Valdemar Petersen ind
tager særstandpunkt.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.
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d. p k t . 15
Ny udvendig hovedtrappe til rådhuset
Den eksisterende udvendige hovedtrappe
er under fremadskridende nedbrydning,
og teknisk forvaltning har efter byrå
dets ønske udarbej det forslag til etab
lering af ny trappe.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ej endomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget, at forslag C kommer til udfø
relse . Økonomiudvalget anmodes om at
overføre budgetbeløb til ny udvendig
hovedtrappe til rådhuset, k r . 40.000
på konto 601 02 065 00 fra 1985 til
1986.

.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

e. pkt. 16
Skuldelev skole
Ombygning af eksisterende skolebygning
Teknisk forvaltning har anmodet ejen
domsudvalget om at tage stilling t il,
om anlægsbevillingen til ombygning af
Skuldelev skole skal søges frigivet,
så arbej det kan iværksættes .
Følgende lokaler skal ombygges:
g i . lærerværelse,
indgangsparti samt
omklædningsrum til gymnastiksal.
Der er afsat 1.564.000 k r . på 1986-budgettet.
Ej endomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget , at beløbet til ombygning af
Skuldelev skole frigives for 1986
fortsat...
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e . p k t . 16 fortsat
og at arkitekt Oscar Pedersen, Helsinge
anmodes om at iværksætte ombygningen.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

f. pkt. 17
Matr, nr. 48 g Vejleby by, Ferslev
Byggemodning, tillægsbevilling
Teknisk forvaltning søger tillægsbevil
ling til rådighedsbeløb til gennemførel
se af den igangværende byggemodning af
matr. nr. 48 g m.fl. Vejleby by, Ferslev
på k r . 140.000 på konto 002.008, i regn
skabsåret 1985 .
Der er tale om overførsel af bevillinger
fra regnskabsår 1984 til regnskabsår
1985 .
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget , at der gives en tillægsbevil
ling til rådighedsbeløb på konto 002
008 på kr. 140.000 i regnskabsår 1985.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Dag og år:

Blad nr.

3.386
Formandens
decembe: Tinitialer:

Onsdag den 18.
1985
6. økonomiudvalget fortsat

kl. 19.00
g. p k t . 18
i byrådssalen.
Energibesparende foranstaltninger Skuldelev skole - budgetomplacering
Teknisk forvaltning har igangsat udfø
relse af energibesparende foranstaltnin
ger i "Fyhn-Lassen" bygningen på Skulde
lev skole.
Ifølge prisopstilling fra ingeniørfirma
et Dines Jørgensen andrager udgiften
ca. k r . 80.000.
Der er afsat k r . 60.000.
Merudgiften kr. 20.000 skal finansieres
ved tillægsbevilling. Der kan anvises
en tilsvarende mindreudgift på energibe
sparende foranstaltninger på De gamles
Hjem.
Ejendomsudvalget fremsender til økonomi
udvalget med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
h. pkt. 19
Energibesparende
Skuldelev

foranstaltninger

børnehave

-

-

tillægsbevilling

1986
Teknisk
rende
relsen

forvaltning

budgetår
af

den

efterisolering

kan

19 8.5 nå
nye
på

ikke

i indevæ

at udbyde

udfø

tagkonstruktion
Skuldelev

og

børnehave,

som byrådet godkendte den 21/8 1985.
Der anmodes om overførsel af det bevil
gede beløb, k r . 261.000,- ved tillægs
bevilling i 1986.
Ej endomsudvalget fremsender til økonomi
udvalget med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

.4044*,
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i p k t . 21
Ændring af fritidscentrets køkken anlægsregnskab
Teknisk forvaltning har udarbej det an
lægsregnskab for ombygningen af skole
køkkenet til køkken og dagligstue for
pensionister.
Bevilling

k r . 225.000,00

Samlet anlægsudgift

k r , 213,926,26

Mindreforbrug

k r . 11.073,74

Mindreforbruget skyldes, at der er an
vendt 5,4% af den samlede tilbudssum
til uforudseelige udgifter og ikke 10%,
som forudsattes på licitationstidspunk
tet .
Ejendomsudvalget fremsender anlægsregn
skabet til økonomiudvalget med anbefa
ling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

j . p k t . 23
Kloakering af Skuldelev by
Teknisk forvaltning oplyser, at projek
teringen af Skuldelev by endnu ikke er
påbegyndt. Det skyldes, at der er udført
andre proj ekteringsopgaver (Skuldelev
strand, Hellesø, Sølvkær II m.fl.)
Da det stadig er ønsket at gennemføre
store anlægsarbejder i Skuldelev by i
1986, er teknisk udvalg blevet anmodet
om at overveje, om projekteringen skal
fortsat...
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gennemføres med bistand fra rådgivende
ingeniører.
Udgiften til et ingeniørfirma vil beløbe
sig til ca. k r . 500.000,-.
Der kan i givet fald forhandles med fle
re eller holdes licitation.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at der indhentes bistand fra rådgivende
ingeniørfirma til projektering af kloak
anlægget .
Børge Sørensen og Mogens Bo Hansen ind
tager særstandpunkt.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

k. pkt. 25
//
t-WAA

Byrådet udsatte på sit møde den 27. no

z

vember 1985 følgende punkt:
"Recipientkvalitets- og spildevandsplan
lægning for Roskilde fjord og opland

S'étw.MA&t

V

Med brev af 18. juli 1985 har Hoved

zJ/ic

stadsrådet fremsendt "Forslag til reci
pientkvalitet splan for Roskilde fjord

/t.

/9pr.

og opland" med anmodning om, at kommu
nens bemærkninger og indsigelser må være

/jsjPilÅr

Hovedstadsrådet i hænde senest 1. decem
ber 1985 .

€

CtArfiC,

Teknisk forvaltning har udarbejdet for
'£åt

slag til svarskrivelse.
Teknisk udvalg anbefaler forslag til
svarskrivelse.
TSG fremkommer med ændret svarskrivelse.
s

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
& /

med anbefaling.
fortsat...

/få
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k. pkt. 25 fortsat
E v t . ændringer fremsendes i god tid før
byrådsmødet."
' Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at afgørelse af 31. oktober 1985 fast
holdes .
TSG fremkommer med ændret svarskrivel
se .
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

l. pkt. 26
Veje i erhvervsområdet "Hanghøj"
Teknisk udvalg er anmodet om at overve
je, om vejanlæggene i området skal an
lægges som offentlige veje.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at vejanlæggene ikke udføres som offent
lige veje, men overtages som offentlige
veje ved byggemodningens afslutning.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
m . 'p k t . 28
Gartnerafdelingens bil
Chassisrammen på
er
vil

revnet

(gennemtæret).

skønsmæssigt

2 0.000.
det

gartnerafdelingens

Bilen

koster

ca.

En

beløbe

skal
kr.

reparation

sig

synes

hvert

15.000

bil

at

til

kr.

å r , og
klargøre

den til syn.
Teknisk udvalg er anmodet om at overve
je, om der skal indkøbes ny bil eller om
den gamle skal repareres.
fortsat...

■
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ny Nissan Pick-up

koster

k r . 83.968

incl. m o m s .
Momsrefusion er ca. k r . 15.366.
Pris k r . 68.600.
Der

er

ikke

afsatte midler

i 1985-bud-

gettet.
Det er besluttet ikke at anskaffe en ny
gartnerbil i 19 8 6-budgettet.
Eventuel

tillægsbevilling

kan

finansie

res således:
607 00 148 05
EDB-Kommunedata

k r . 15.000

607 00 173 08
Varmeplanlægning

k r . 13.000

607 00 176 50
Gebyrer for byggesag

k r . 30.000

051 00 155 09
Lodsej erbidrag {kloak)

k r . 12.000

De

to

første

konti

udviser

mindrefor

brug , de to sidste konti udviser merind
tægt .
De

absolut

nødvendige

reparationer

på
-é

bilen er foretaget.
Intern notits af 8. oktober 1985 vedlæg
ges .
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud
valget,

at der indkøbes en Nissan Pick

up, kr. 83.968 incl. moms.
Finansiering anbefales som anført.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

^

4.id M

y t
■Mctw

. /¥■ m
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,
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./å ■

/
aåj-

<rwi

Yderligere k r . 14.000,- finansieres af
kassebeholdningen.

'•Ct i7u
"

/ZA

d.

. Økonomiudvalget fortsat
n. pkt. 29
"Medborgerknasten", Ferslev skole
Der

er

indkøbt

service

til

"medborger

knasten" på Ferslev skole til en pris af
k r . 7.000.
Der

søges

Ferslev

om,

at beløbet

skoles

afholdes

anlægskonto

301

over

04

894

0 6, idet teknisk forvaltning har oplyst,
at der er penge til re s t .
Kulturelt

udvalg

fremsender med anbefa

ling.

.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

o. pkt. 33
Forslag til historisk skoletjeneste
ved egnsmuseet Færgegården
Ledende

skoleinspektør

fremsender

forslag

til

Carsten
den

Hogstad

historiske

skoletj eneste ved egnsmuseet Færgegården
med hensyn til:
Organisation
Drift
Ansættelse/stillingsbeskrivelse m .v .
Kulturelt udvalg anbefaler forslaget som
en 2-årig forsøgsordning, og der ansætt
es 1 lærer fra hver kommune.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Dag og år:

6. Økonomiudvalget fortsat
p. pkt. 34
Budget 1986 - Egnsmuseet Færgegården
De:t er ved gennemgang
1986 konstateret,
gelse

ikke

er

af budgettet

for

at der ved en fejlta

afsat

kr.

120.000

til

Egnsmuseet Færgegården.
Der

ansøges

om

en

tillægsbevilling

på

beløbet.
Kulturelt

udvalg

fremsender med anbefa

ling .
Der

søges

en tillægsbevilling

på

198 6-

budgettet, som finansieres over kassebe
holdningen konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

g. pkt. 35
Tillægsbevilling til ungdomsskolens lo
kaler på Hanghøj
Skibby Ungdomsskole fremsender ansøgning
om reparation af klublokalerne på Hang
høj til en pris af k r . 10.000.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på k r .
10.000, som finansieres over konto 321
02 005 08, undervisningspersonale på
ungdomsskolen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

/r

Blad nr.

6. Økonomiudvalget fortsat
r. pkt. 36
Musik- og kulturugen 1985
Administrationen fremsender regnskab
i forbindelse med den afholdte musikog kulturuge.
Udgiften andrager k r . 92.821,70, og ind
tægten andrager kr. 25.190,00 + kr.
4.009,45 fra Amtet, ialt k r . 29.199,45.
På budgettet for 1985 er afsat k r .
119.000 i udgifter og k r . 96.000 i ind
tægter .
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på k r .
45.000, som finansieres over kassebe
holdningen konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

s. pkt. 41
Finansiering af kursus for sikkerheds
leder
På møde den 11. juni 1985 godkendte øko
nomiudvalget , at kommunens sikkerhedsle
der kunne deltage i obligatorisk kursus
for sikkerhedsledere, idet spørgsmålet
om finansiering af kurset ville blive
afklaret senest på økonomiudvalgets møde
i december 1985.
Udgiften til kurset er konteret under
teknisk forvaltnings kursuskonto,

som

derfor ved afvigelsesrapport pr. 1. ok
tober viser merforbrug på k r . 13.000.
Merforbruget forventes dækket ved mind
reforbrug på andre uddannelseskonti,
fortsat...
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blandt andet i kulturel forvaltning og
ri

skatteforvaltningen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

t. p k t . 42
Aflønning af dagplejere
Forslag fra TSG om at dagplejere frem
over ansættes med garanti for mindste
løn fra første ansættelsesdag.
Sagen har været tilbagesendt fra byrå
dets møde den 23. oktober og 27. novem
ber , og har senest været behandlet i
økonomiudvalgets møde den 10. december.

7*S (r

f ,/J ajU l

På dette møde besluttede økonomiudval
gets flertal, at fremsende sagen til
byrådets afgørelse.
Mogens Bo Hansen indtog særstandpunkt,.
det han anbefaler garantiløn fra 1. an
sættelsesdag .
Til økonomiudvalgets møde var udarbej det
notat, som er udsendt til byrådets med
lemmer, og det blev aftalt at der udsen
des yderligere notat med økonomisk be
regning .
(Kopi vedlagt).

f

&
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u. pkt. 44
Revision af Skibby kommunes spildevands
plan
Hovedstadsrådet har den 26. november

-

1985 indrykket annonce i Frederikssund
avis vedr. kommunens spildevandsplan.
Ifølge annoncen kan interesserede få
lejlighed til at gøre sig bekendt med

-

kommunens ansøgning og i perioden indtil ^
den 19. december 1985 fremsende eventu
elle bemærkninger og indsigelser imod
det ansøgte.

‘

Teknisk udvalg har taget til efterret-

.

ning.
Udvalget kontakter Hovedstadsrådet med
henblik på en udsættelse af indsigelses- fristen. Endvidere ønskes afholdt bor-

_

germøde inden udløb af indsigelsesfri
sten .
Børge Sørensen indtager særstandpunkt,

‘

ønsker ikke udsættelse.

_

Økonomiudvalget anbefaler teknisk udvalgs
indstilling.
Erik Hansen indtager særstandpunkt.

v. pkt. 47
Tekstbehandlingsanlæg på rådhuset
Økonomiudvalget godkendte på sit møde
den 12. november 1985, at der anskaffes
tekstbehandlingsudstyr hos Kommunedata.
I forbindelse hermed foreslås det,
at budgetbeløb på k r . 120.000,- afsat i
1985 til dette formål overføres til bud
get 19 8 6.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
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6. Økonomiudvalget fortsat
x. pkt. 48
Tillægsbevilling konsulentbistand
Ansøgning

om tillægsbevilling i forbin

delse med konsulentbistand til oprettel
se af klubvirksomhed.
Ansøgningen andrager et beløb på 10.000
k r . med

finansiering

fra

konto

517

02

005 02, klubber, fast løn.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

y. pkt. 49
Tillægsbevillinger 1985
Bogholderiet fremsender afvigelsesrap
porter pr. 30/11 1985 for
konto 7 Renter
konto 8 Finansforskydn./finansiering,
som udviser en forventet merindtægt/nettobesparelse på kr. 3.138.000 til forø
gelse af kassebeholdningen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

z . p k t . 50
Tillægsbevillinger 1985
Socialforvaltningen fremsender afvigel
sesrapport p r . 1/12 1985 vedrørende ho
vedkonto 05 og 06. Nettokonsekvensen
af forslag til budgetmæssige berigtigel
ser udgør 0 k r .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Dag og år:

Blad nr.

3.397
Onsdag den 18. december 1985
kl. 19.00
i byrådssalen
Økonomiudvalget fortsat
æ. pkt. 51
Tillægsbevillinger 1985
Bogholderiet fremsender ansøgning om
tillægsbevilling på netto 0 k r . fordelt
med følgende:
604 00 006 05
gebyr for alkoholbev.

kr.

604 00 011 05
gebyr for spilleautomater 612 00 045 04
Pensioner - udgift
612 00 048 06
Pensioner - indtægt
612 00 141 00
EDB-udgifter
612 00 181 06
Vederlag for opkrævn. af
rottebekæmpelse

3.000
12.000
129.000
^ 169.000
70.000

15.000

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

ø. pkt. 52

'

Tillægsbevillinger 1985

"

Borgmesterkontoret fremlægger afgivelses-"
rapport pr. 31/10 1985 for kontiene 596

-

og 598 .
Efter administrationens skøn fordrer rap
porten ikke tillægsbevilling i 1985.

"

Som følge af afvigelsesrapport vedrø-

-

rende hovedkonto 6 forelagt økonomiud
valget den 12. november 1985 fremsendes
ansøgning om tillægsbevilling 1985 på
netto 0 k r . fordelt med følgende beløb:
Kådhuset
601 02 015 09
Brændsel og drivmidler

k r . 35.000
fortsat...

•

Formandens
initialer:

6. Økonomiudvalget fortsat
ø. p k t . 52 fortsat
Byrådsmedlemmerne
602 00 088 04
Møder, rej ser og repræs.,
tjenesteydelser u/ moms

k r . 25.000

Personale
603 00 030 02
P e n s .forsikr.præmier

t kr.132.000

'øvrige fælles fermå 1
605 00 031 06
Øvrige tjenesteydelser

k r . 20.000

605 00 049 00
Porto

k r . 26.000

605 00 066 01
Revision

k r . 11.000

605 00 123 50
Samarbejdsudvalg

k r . 15.000

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt,
idet han foreslår at kr. 285.000,- til
stier overføres til 1986.

å. pkt. 53
Tillægsbevillinger 1985
På baggrund af regnskabsrapporten p r .
3/12 1985 for hovedkonto 0 har teknisk
forvaltning udarbejdet specificerede
skemaer, der udviser et merforbrug på
x) kr. 918.000.
Ej endomsudvalget har bemyndiget forvalt
ningen til at fremsende de fornødne an
søgninger .
Økonomiudvalget anbefaler de fremsendte
ansøgninger overfor byrådet.
x) Merforbruget skal være kr. 156.000,efter gennemgang af rapporten den 12/12
1985.

6. Økonomiudvalget fortsat
aa. p k t . 54
Tillægsbevillinger 1985
På baggrund af regnskabsrapport p r . 1.
december 1985 for konto 0, 1 og 2 har
teknisk forvaltning udarbejdet specifi
cerede skemaer, der udvider én nettoforbedring på kr. 1.967.000.
Teknisk udvalg har bemyndiget forvalt
ningen til at fremsende de fornødne an
søgninger .
Økonomiudvalget anbefaler de fremsendte
ansøgninger overfor byrådet.

ab. pkt. 55
Tillægsbevillinger 1985
Socialforvaltningen fremlægger forslag
til budgetmæssige berigtigelser indenfor
hovedkonto 05.'Nettokonsekvensen af for
slaget udgør 0 k r .
Indstillingsbilag vedlægges.
Socialudvalget fremsender til økonomiud
valget med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

a c . pkt. 56
Tillægsbevillinger 1985
Kulturelt udvalg fremsender afvigelses
rapport pr. 31/10 1985 v e d r . konto 0 og
konto 3.
Merforbruget udgør

kr. 657.000

Mindreforbrug

k r . 738.000

Rest mindreforbrug

kr.

81.000
fortsat...

Dag og år:

Blad nr.

3.400
Formandens

Onsdag den 18. december 1

9

8
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initialer:

__________

_________ kl..19.00
. Økonomiudvalget fortsat

i byrådssalen_

ae, p k t . 56
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
Mindreforbruget på k r . 81.000,- tillæg
ges kassebeholdningen konto 801 00 004
09 .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

a d . p k t . 1 (tiliægsdagsorden)
Ændret personalenormering i forbindelse
med udvidet åbningstid i 4 daginstitutioner
Indstilling om udvidelse af personale
normeringen i 4 daginstitutioner
Børnehaven Tumlebo
Fritidshj emmet Skuldelev
Fritidshj emmet Skibby

æt

Fritidshj emmet Ferslev
med ialt 50 timer pr. uge fra 1. januar
1986, som følge af udvidet åbningstid i
daginstitutionerne fra denne dato.
Det bemærkes, at der ikke hermed et ta
get endelig stilling til princippet for
beregning af personalenormeringens udvi
delse , idet kommunens repræsentanter
skal mødes med BUPL/PMF i begyndelsen af
januar måned 1986.
Økonomiudvalgets flertal anbefaler for
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valtningens indstilling. Et medlem M o 
gens Bo Hansen indtager særstandpunkt.
(Kommunens stillingtagen i kommende for
handlinger behandles på byrådets lukkede
møde under punkt 11).
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Folketingets beslutning om ændring af til
skud til kommuner og amtskommuner for 1986
og 1987
Skrivelse af 13. december fra Indenrigsmi
nisteriet vedrørende lovens endelige ud
formning vedlægges.
Samtidig vedlægges oversigt over budgette
rede anskaffelser i 1986 med henblik på
vurdering, om der bør foretages nogle an
skaffelser allerede inden årets udgang
1985 .
Økonomiudvalget indstiller,
at terminalsystem erhverves {istedet for
leje)

{Købspris k r . 125.000)

at olietanke fyldes op
at udgifter til energibesparende foran
staltninger overføres fra drift til an
læg .
Sagen optages påny i januar måned, idet
der administrativt udarbej des forslag til
budgetregulering i 1986.

Dag og år:

Blad nr.

Onsdag den 18. decem

rormandens
initialer:

3 , 4 4d-

ber 1985
L U K K E T

M Ø D E
k l ,lS-^-Q-Qi byrådssalen

1. Ansættelse af stedfortræder ved Skulde
lev fritidshjem

2 . Ansættelse af stedfortræder ved Ferslev
fritidshj em

3. Vederlag til formanden for huslejenævnet

3.402
Onsdag den 18

decembe

1985
kl. 18.00
i byrådssalen.

4 * H a n g h ø j , stuehuset - tillægsbevilling
1986

Formandens
tinitialer:

Blad nr,

Dag og år:

3.403
Onsdag den 18. december
1985
kl. 18.00
5. Industriområde, Hanghøjgård

6.

Kloakering af Hellesø
Åstedsforretning og forligsforhandlinger
gennemført den 14. november 1985

fortsat...

i byrådssalen.

.

Formandens
initialer:

Dag og år:

Blad nr.

3.404
Onsdag den 18.

Formandens
december .‘initialer:

1985

i byrådssalen.

7. Licitation - dagrenovation

8. Skolevejens børnehave, køkken

fortsat...
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6. fortsat

8. fortsat

9. Bedømmelse v e d .tjenestemandsansættelse

Blad nr.

Dag og år:

3.406
Onsdag den 18. decembe
1985
kl. 18.00
1 0 . Låneoptagelse til finansiering af udgif
ter ved energibesparende foranstaltnin
ger i 1985

1 1 . Ændret personalenormering i forbindelse
med udvidet åbningstid i 4 daginstitutioner

fortsat...

1 byrådssalen.

Formandens
initialer:

