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SKIBBY BYRÅD

kl. 19.00
i byradssalen.

B Y R Å D S M Ø D E

1. Ejendomsudvalget
Udskrift af udvaJ gets møde den 17. septem-ber 1985 fremsendes i fotokopi til byrådets efterretning.

a . pkt. 7
Dispensation for by- og landzoneloven.
Torpevej 6 , matr, nr. 8 e Skuldelev by,
Skuldelev

.

Hovedstadsrådet har anmodet om en udta
lelse i anledning af en ansøgning om til
ladelse til opførelse af et byggeri på o
vennævnte ejendom.
Det fremgår ikke af sagen, om det er et
sommerhus eller helårshus. Ejendommen
ligger i landzone indenfor Skuldelev-Ås
fredningen.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at Hovedstadsrådet meddeles,

at man ikke

kan anbefale et byggeri på ej endommen.
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b . pkt. 8
Ansøgning om zonetilladelse til opførelse
af overdækket terrasse
Ejeren af matr. nr. 22 f Skuldelev by,
Skuldelev, Koholmmosen 32 ansøger om til
ladelse til opførelse af overdækket ter
rasse .
Tilladelse til det ansøgte vil kræve en
zonelovstilladelse.
Intet indstillingsbilag.
Ej endomsudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling af, at ansøgningen fremsen
des til Hovedstadsrådet med anbefaling.

c. pkt. 18
Nedlæggelse lejlighed, Hovedgaden 51.
Matr. nr. 35 a Skibby by, Skibby
I brev af 12/9 1985 har kommunen fået an
modning om, at en lejlighed i ovennævnte
ej endom må nedlægges. Ansøgningen vedlæg
ges .
Den lej lighed, der ønskes nedlagt, består
af 2 små (ca. 15 rrr ) værelser uden køkken
og uden direkte toiletmulighed. Der er
mulighed for at benytte et toilet i kæl
deren.
Intet indstillingsbilag.
Ej endomsudvalget indstiller til byrådet,
at lej ligheden nedlægges.
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2 . Zonetilladelse.

i byrådssalen.

Selsøvej 27, matr, nr. 3 a m.fl. Manderup
b y , Skibby
Ej eren af ovennævnte ej endom har anmodet
om fornyet behandling af den tidligere
ansøgning om tilladelse til udstykning af
en parcel samt opførelse af et parcelhus.
Byrådet vedtog den 22. maj .1985 at sende
sagen til Hovedstadsrådet med anbefaling

W£å j a

af , at der blev meddelt zonetilladelse.
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Hovedstadsrådet meddelte den 21. august
1985 afslag på ansøgning.
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Ved byrådets vedtagelse af kommuneplanen

Å
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den 18. september 1985 overgik zonelovs

t O
/Ø st.

/M /

s f y i Æ . U aJH as

kompetence for Manderup by fra Hovedstads
Å t

rådet til byrådet.
Indstillingsbilag vedlagt.
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3 * Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 19. septem
ber 1985 fremsendes i fotokopi til byrå
dets efterretning.

4. Socialudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 24. septem
ber 1985 fremsendes i fotokopi til byrå
dets efterretning.

5. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 26. sep
tember 1985 fremsendes i fotokopi til b y 
rådets efterretning.
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6. Samarbejdsudvalget for det sociale område

Udskrift af udvalgets møde den 1. oktober i byrådssalen.
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

7. Hovedsamarbej dsudvalget for administra
tionen
Udskrift af udvalgets møde den 25. sep
tember 1985 fremsendes i fotokopi til by
rådets efterretning.

8. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 8. oktober
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

a. p k t . 2
Afskrivning vedr. ejendomsskattedifference
På konto 859-23-011-02 henstår en ulokaliseret difference vedrørende ejendoms
skat på kr. 32.773,39.
Beløbet vedrører ejendomsskatter for 197 9
og 1980.
Differencen har efter aftale med revisio
nen henstået på denne konto siden afslut
ningen af regnskabsåret for 1982. Her
skulle den stå, indtil en eventuel afkla
ring eller afskrivning efter 5 års for
løb .
Med baggrund i ovenstående samt vedlagte
redegørelse foreslås differencen afskre
vet .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
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8. Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
b. p k t . 4
Strukturudvalgets 1. delrapport
Strukturudvalget fremsender 1. delrapport
fra udvalget.
Skolekommissionen

fremsender

rapporten

med anbefaling.
Samtidig anbefales en langtidsplanlægning
for en samlet ungdomsskole og at gennem
førelsen prioriteres højt.
Lone Frederiksen og Bj arne Nielsen indta
ger særstandpunkt, idet de ønsker at pri
oritere ungdomsskolens samling over over
bygning på Skuldelev skole.
Kulturelt
leres

udvalg anbefaler,

at der etab

overbygning på Skuldelev skole p r .
3

<C
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/J æ,

1/8 1986 på baggrund af strukturudvalgets
rapport.
Bent Vestergaard og Lise Lotte Due indta
ger særstandpunkt.
Endvidere

anbefales

en

fysisk

langtids

planlægning for kommunen, og gennemførel
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sen af en samlet ungdomsskole prioriteres
høj t .
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt,
idet han ønsker ungdomsskolen placeret på
Hanghøj

i

tæt

samarbej de

med

"Proj ekt

Hanghøj" .
Økonomiudvalget fremsender rapporten med

i / ./ t é k y ^

principiel anbefaling.
Udvalget anbefaler, at der etableres over
bygning på Skuldelev skole pr. 1/8 1986
på baggrund af strukturudvalgets rapport.
Bent Vestergaard og Lise Lotte Due indta
ger særstandpunkt.
Endvidere anbefales en fysisk langtids
planlægning for kommunen og gennemførelsen
af en samlet ungdomsskole prioriteres

fortsættes

...

T

Dag og å r

Blad nr.

3.321
Onsdag den 23. oktober

Formandens
initialer:

1985
kl. 19.00

8. Økonomiudvalget fortsat

i byråds salen

b . p k t . 4 fortsat
høj t .
Mogens Bo Hansen og Jørgen Slotsgaard
indtager særstandpunkt, idet de ønsker
ungdomsskolen placeret på Hanghøj i tæt
samarbejde med "Projekt Hanghøj".

c. pkt. 5
Instruks for ungdomsskoleinspektøren
Efter deling af ungdomsskolen er forslag
til ændring af instruks for skoleinspek
tøren udarbejdet.

/Pi

Ungdomsskolenævnet fremsender med anbefa
,/CAs

//PiA

ling .
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling .

& 'Iv C i
/S /L lt

Bente Dall deltog ikke i sagens behand
/H vO t 4dy& diÆ c

ling .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

d. pkt. 6
Lej rskolevirksomhe d
Ungdomsskolenævnet

har behandlet forslag

til retningslinier for lejrskolevirksom
hed for 1985/86 og anbefaler forslaget
med følgende rettelser:
a . Stryges.
Der indføres "Tilskud til udgifter
ydes med et beløb svarende til det
kommunale tilskud for et døgn pr. elev
i folkeskolen".
c. Linien "der ydes endvidere..." stry
ges. Der indføjes "Endvidere ydes

fortsættes
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d . p k t . 6 fortsat
i byrådssalen.
et vederlag med beløb svarende til
beløb for lærere i folkeskolen".
Afsnittet "retningslinier for tilskud"
stryges.
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling .
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

e. pkt. 10
AV-apparatur på fritidscentret
I forbindelse med delingen af ungdomssko
lens AV-effekter er udfoldelsesmulighe
derne for brug af AV-apparatur blevet
væsentligt begrænset på fritidscentret.
Ungdomsskolens AV-udstyr står til rådig
hed for de mange brugere, der har til
holdssted på fritidscentret. Med den sto
re udnyttelsesgrad af materiellet, ned
slides det meget hurtigt, og det vil være
nødvendigt at anskaffe et større supple
ment til det eksisterende AV-udstyr.
Følgende ønsker opstilles i prioriteret
rækkefølge:
1 radio m/båndspiller

kr

1.500

1 lysbilledfremviser

kr

1.200

1 hæftemaskine e l .

kr

500

1 video til VHS

kr

7.000

1 optager til video

kr

10.000

1 s tk. TV

kr

6.000

1 filmapparat

kr

12.000

1 overheadproj ektor

kr

2.000

1 radio m/forstærker

kr

1.500

Ialt

kr. 41.700

fortsættes
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Ungdomsskolenævnet fremsender med anbefa
ling Pris på hæftemaskine ændres til kr.
5.000 . Samlet beløb rettes til k r .
46.200.
Der ønskes en tillægsbevilling.
Kulturelt udvalg anbefaler, at der ydes
k r . 50.000, idet det blev oplyst, at pri
sen på videooptager er sat for lavt.
Apparaturet indkøbes til brug for ung
domsskolen og de 3 folkeskoler.
Der søges en tillægsbevilling på konto
321 02 069 05, undervisningsmidler, som
finansieres over kassebeholdningen konto
801 00 004 09.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

f. pkt. 11
Radioudstyr til ungdomsskolen
Skibby Ungdomsskole fremsender ansøgning
om en tillægsbevilling til indkøb af ra
dioudstyr til brug for ungdomsskolens
knallertkøreskole.
Efter ungdomsskolens deling er undervis
ningen af knallerteleverne overtaget af
kørelærer Kirsten Petersen, Skibby Køre
skole .
Skibby Køreskole råder ikke over et radi
oanlæg, som kan bruges til undervisnin
gen . For at øge sikkerheden i undervis
ningen, som er obligatorisk for at er
hverve knallertbevis, er det nødvendigt
at ungdomsskolen anskaffer sig et radio
kommunikationsanlæg .

fortsættes

8. Økonomiudvalget fortsat

f . p k t . 11 fortsat
Rådet for større Færdselssikkerhed samt
kørelærerforeningen anbefaler, at alle
knallertkøreskoler anskaffer sig et radioanlæg, der er med til at øge sikker
heden for eleverne.
Der ansøges om følgende:
6 stk. elevmodtagere
å k r . 1.385

kr.

8.310

6 stk. elevhjelme
å k r . 365 med indb.

kr.

2.190

6 stk. veste med antenne
og modtager å k r . 175

kr.

1.050

1 sender til læreren

kr.

3.000

1 antenne

kr.

400

1 lader til elevmodtager

kr.

760

Ialt

k r . 15.710

Der er i skoleåret 1985/86 tilmeldt 47
elever til knallertkøreskolen.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på k r .
16.000, som finansieres over kassebehold
ningen konto 801 00 004 09.
Bent Vestergaard indtager særstandpunkt.
Borgmesterkontoret gør opmærksom p å , at
de opførte beløb er excl. moms, hvorfor
den af kulturelt udvalg ansøgte tillægs
bevilling skal forhøjes til k r . 20.000.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Der anbefales en tillægsbevilling på kr.
2 0 .000.

8. Økonomiudvalget fortsat

g. p k t . 12
Opførelse af materialerum - "Kilden”
Skuldelev-Selsø sportsklub "Kilden" frem
sender ansøgning om indkøb af materialer
til opførelse af et materialerum til op
bevaring af kridtmaskine og diverse mate
rialer hertil. Selve opførelsen af mate
rialerummet vil ske i forbindelse med
den allerede eksisterende bygning. Udgif
ten skønnes at blive ca. k r . 5.000.
Ansøgning herom sker på grundlag af stor
pladsmangel i klubhuset.
Herudover anmodes om at få bevilget 2
runde cementrør til affald m.m.
Rørene ønskes opstillet i mellemgangen
ved klubhuset og omklædningsrummene.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på k r .
5.000, som finansieres over følgende kon
ti :
031-03-079-04
inventar

k r . 1.000

031-03-105-06
tekniske installat.

k r . 1.000

326-02-020-05
bloktilskud

k r . 3.000.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

h. p k t . 13
\

times aflønnet tilsyn, Ferslev skole

Lærerrådet ved Ferslev skole fremsender
ansøgning om at få bevilget h times af
lønnet tilsyn i forbindelse med hvert
af følgende fag:
Sløjd, formning, håndarbejde,

idræt

samt for skolens samling af AV-materiel.

.

Skolen står lige foran at skulle tage
et nyt kombineret sløjd-/formningslokale
i brug. For faget sløjds vedkommende bli
ver det nødvendigt med slibning og vedli
geholdelse af værktøj og maskiner, og
for formnings vedkommende har det af
pladshensyn været nødvendigt at indrette
et stort depot udenfor lokalet, hvilket
kræver et stort arbej de at holde intakt
og i orden.
For fagene håndarbejde og idræt gælder
der yderligere, at henholdsvis symaskiner
og redskaber uden for skoletiden anvendes
af fritidsundervisningen, hvilket har
forøget arbejdsbyrden for at holde sam
lingerne i funktionsdygtig stand.
Førstelærer Orla Hansen fremsender med
anbefaling, idet der henvises til den
ordning, der findes på kommunens andre
skoler.
Ledende skoleinspektør fremsender med
anbefaling,

idet det dog bemærkes,

at

sløjd gives som et honorar for vedlige
holdelse af værktøjet. Dette honorar er
cirkulærebestemt, og vederlaget udgør
for Ferslev skoles vedkommende 0,24 u g l .
kvotaløntime og er meddelt lønkontoret
til udbetaling p r . 1/9 1985. Ved de øvri
ge 2 skoler i kommunen får lærerne alle
fortsættes
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h . p k t . 13 fortsat

i byrådssalen.

rede udbetalt honorar for at føre tilsyn
med de nævnte, fag.
Vedtagelse af nærværende ansøgning medfø
rer en udgift på ca. k r . 13.000 om året,
heraf skal de k r . 5.500 afholdes på inde
værende års budget.
Udgiften kan holdes inden for budgettet,
såfremt den modregnes i besparelsen ved
den af byrådet vedtagne sammenlægning
af engelsk og tysk på 10. kl.trin (bespa
relse på fast løn ca. kr. 18.000 i 1985).
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling i lighed med de 2 andre skoler.
Mogens Bo Hansen deltog ikke i punktets
behandling, idet han erklærede sig inha
bil.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .

Der søges en tillægsbevilling på k r .
6.000 på konto 301 01 210 50, som finan
sieres over konto 301 01 005 09, tjene
stemandslønninger .
Mogens Bo Hansen deltog ikke i sagens
behandling grundet inhabilitet.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Mogens Bo Hansen deltog ikke i sagens be
handling grundet inhabilitet.

i . p k t . 14
Afvigelsesrapport pr. 31/7 1985
Hovedkonto 3

-

Administrationen har foretaget justering
til afvigelsesrapporten pr. 31/7 1985
på baggrund af regnskabsrapporten pr.
31/8 1985.
fortsættes
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Der søges om tillægsbevilling på k r .
643.000,

som finansieres over diverse

konti med kr. 632.000 og rest kr. 11.000
over kassebeholdningen konto 801 00 004
09 .
Kulturelt udvalg og økonomiudvalget frem
sender til byrådet med anbefaling.

j . p k t . 23
Kloakering af Hellesø
Anlægsbevilling
Teknisk

forvaltning

anlægsbevilling

anmoder om nødvendig

til kloakering af Helle

sø .
Anlægsudgifterne anslås således:
Hovedkloak

k r . 535.000

Detailkloak

k r . 765.000
Ialt

Der

søges

1985

om

- 1.300.000

frigivelse

af de

afsatte rådighedsbeløb,

i budget

ligesom der

søges nødvendig tillægsbevilling.
Rådighedsbeløb
hovedkloak 051006

kr.

100.000

Rådighedsbeløb
detailkloak 052006

kr.

420.000

Tillægsbevilling

kr.

780.000

Ialt
Af

den

80.000

anførte

kr.

1.300,000

tillægsbevilling

finansieres

ved

kan kr.

tilsvarende

ind

tægt på konto 607, teknikerløn, restbelø
bet k r . 700.000 foreslås finansieret via
kassebeholdningen.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at
der . gives

en

samlet

anlægsbevilling

på

k r . 1.300.000, finansieret ved frigivelse

fortsættes
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j . p k t . 23 fortsat
af rådighedsbeløb
konto 051006

kr.

100.000

konto 051006

kr.

420.000

besparelse tekn.løn

kr.

80.000

tillægsbev. kassebeh.

kr.

7 0 0.000

kr. 1.300.000

Ialt

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

k * pkt. 2 5
Kompactoren, tilstandsrapport
Kompactoren har i 1985 været udsat for en
del nedbrud.
Afholdt udgifter indtil
1/9 1985

k r . 61. 000

heraf erstatningslej e

k r . 10. 500

På nuværende tidspunkt skal. der
udføres en motorreparation
kr.

45 .000

(slidt igennem) til

kr.

26 .000

d .v .s . samlet rep.udgift

kr.

71 .000

+ tidligere afholdt

kr.

61 .000

(hovedrenovering) til
og reparation af skovl

k r . 132 .000
Der er budgetsat

kr.

95 .000

Manglende finansiering

kr.

37 .000

+ e v t . r e p . resten af 85

kr.

13 .000

Manglende bevilling

kr.

50 .000

Der kan ikke anvises kompenserende bespa
relser .
Lossepladsudvalget og teknisk udvalg ind
stiller,

at

der

foretages

de nødvendige

reparationer på kompactoren. Det henstil
les til de tre tekniske udvalg at skaffe

fortsættes

...

8. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

k. pkt. 25 fortsat

de fornødne tillægsbevillinger.
Jægerspris
k r . 23.000
Bramsnæs
kr. 16.000
Skibby
kr. 11.000 .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Finansieres over kassebeholdningen.

I. pkt. 26
Pumpe i perkolatbrønd
De pumper, der er monteret i perkolatbrøndene er tæret b o r t . (Der er ikke ana
lyseresultater , der viser hvorfor). Den
ene pumpe er udskiftet til en syrebestan
dig støbej ernspumpe.
Der pumpes således nu kun fra den ene
brønd, og det er ikke tilstrækkeligt.
En ny pumpe vil installeret koste k r .
25.000 . Beløbet er ikke budgetteret. Der
kan ikke anvises kompenserende besparel
se .
Lossepladsudvalget og teknisk udvalg ind
stiller , at der monteres en syrebestandig
pumpe i den brønd, der ikke har pumpe.
Det henstilles til de tre tekniske udvalg
at skaffe de fornødne tillægsbevillinger.
Jægerspris

k r . 11.000

Bramsnæs

kr.

8.000

Skibby

kr.

6.000.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Finansieres over kassebeholdningen.

8. Ø k o n o m i u d v a l g e t
m. pkt.

fortsat

29

Lokalplan n r . 50 - lokalplanforslag
M a t r . nr. 3 fo Skibby b y , Skibby
Arkitekt Steen Berthelsen har fremsendt
forslag til lokalplan for matr. nr. 3
fo .
Lokalplanen muliggør opførelse af tæt,
lav bebyggelse på arealet (andelsboli
ger) .
Forslaget vedlægges.
Teknisk forvaltning har ved margennotater
bemærket, hvor den finder, der bør fore
tages rettelser.
Intet indstillingsbilag.
Ej endomsudvalget indstiller, at lokal
planforslaget godkendes med forvaltnin
gens rettelser.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

h, pkt. 31
Vestervej 28, Vejleby, indretning af la
ger, matr, nr. 7 1 og 7 m Vejleby b y ,
Ferslev
På vegne Hedehusene Produkthandel A/S
har advokat Erik Nordgvist anmodet om
dispensation fra lokalplan nr. 32, så
der kan indrettes lager og butik til op
lag og salg af "antikviteter m.v." fra
ej endommen.
I henhold til lokalplanens og kommune
planlovens bestemmelser er naboerne og
bylauget blevet hørt ved brev af 23. au
gust 1985.
Der er ingen indvendinger hverken fra na
boerne eller bylauget.
fortsættes

...

Blad nr.

Dag og år:

3.332
Onsdacr den 23. oktober
1985
8. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
n. p k t . 31 fortsat

Intet indstillingsbilag.
Ejendomsudvalget indstiller, at der med
deles den fornødne dispensation fra lo
kalplan n r . 32. Der stilles krav v e d r .
materialeoplæg og om byrådets godkendelse
af forretningsfacade og -indretning.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

q

.

pkt. 33

Havemandsordning ved daginstitutionerne
Skibby forældrenævn fremsender skrivelse
af 10. september 1985 vedr. havemandsord
ning ved daginstitutionerne. Brevet er
fremlagt til orientering i socialudvalget
Sagen henhører som et personaleanliggende
under økonomiudvalget, hvortil enslydende
skrivelse fra forældrenævnet er fremsendt
Socialudvalget tog til efterretning.
Socialudvalget oplyser til orientering,
at udvalget finder, at ordningen kan va
retages enten ved ansættelse af 1 person
til betjening af daginstitutionerne eller
ved, at der ansættes 1 person deltids på
den enkelte institution.
Bilag: Notat af 2/10 1985 fra socialfor
valtningen .
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at der snarest ansættes 1 person til be
tjening af daginstitutionerne.

kl. 19.00
i byrådssalen.
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Onsdag den 23. oktober
1985
8 . Økonomiudvalget fortsat
p. p k t . 34
1
'
Udvidet åbningstid i daginstitutionerne

kl. 19.00
i byrådssalen.

Socialudvalget har påny behandlet spørgsmalet om eventuelt at udvide åbningstiden
i daginstitutionerne.
2,

Socialudvalget anbefaler, at åbningstiden
ændres som følger i nedenstående institu
tioner , som forhandlingsoplæg:

JO 6c

zA

&-■

Skolevejens børnehave: kl. 6-17, dvs. +
Skibby fritidshj em

J

gO/oo/U'ø

2,5 t / u .

Å i. u . ■/''/q

: k l . 6-18, dvs . +

(M

///y0

10.0 t/u.
Skuldelev fritidshjem: kl. 7-18, dvs. +
5.0 t / u .
Ferslev fritidshjem

+ 2 ,5 / s t i

AAJij/d /Åd4 d d .

: kl. 6.30 - 17.30,

J u A tM tA s

d v s . + 5 , 0 t / u .,

7 ^ -/?

j L 4 i 'd d A

J°

:

4 /o t

og at den heraf følgende personaleudvi
4 3°

delse må bero på økonomiudvalgets for

- /?
J

handling med de berørte instanser.
Der indhentes administrativt oplysning

Jo
'O

4 / ■Ot

dL.G

é 00 - . / /

fra resterende 2 institutioner, og disse
oplysninger fremsendes direkte til økono
~7/
fyJJ én-M

p

miudvalget til brug for sagens behand
ling .

(A uaA Å ■C
aå,

C2/J i

Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt,
idet behov indenfor tidsrummet k l . 6-18
skal tilgodeses.

id t/

.d i

<AAy*&),'

Socialforvaltningen har efterfølgende fået

dUdridcJ Al -44 én-'/f

tilkendegivelser om pasningsbehovet i Tum
lebo og Skuldelev børnehave således:
Børnehaven Tumlebo

'

fra kl. 6.00 - 10 børn
til kl. 18.00 - 11 1

Skuldelev børnehave kl. 6.00-7.00 - 15 '
kl.17.00-17.30 - 11
Økonomiudvalget vedtog at tilbagesende til
socialudvalget med henblik på fordeling af

A'd%4L'jM^ . jdåjC A

jo/

#44

de i budgettet for 1986 godkendte 25 åb
./o ,

ningstimer .
Socialudvalget afholder ekstraordinært mø

...

.

'o tjJu d C c

/4 4o4éo(/u A'AAjA
fortsættes
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1985
kl. 19.00

8. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

i byrådssalen.
p. pkt.

34 fortsat

de den 16. oktober og økonomiudvalget af

c /

/Jo&

la lltU

c

holder ekstraordinært møde den 23. okto
ber .

/{JfrisCt

/U Å fc d id i

Indstillinger fra disse vil foreligge til
■ c/ \ld d t

m ø d et.

-M,

g, pkt. 35
Social- og sundhedsplan
Fremlæggelse af forslag til social- og
sundhedsplan 1986-1989.
Der henvises til indstillingsbilag.
Planen vedlægges.

Z

UsL&Z

socialudvalget fremsender til økonomiudvalget med anbefaling.
o nl-é - ^
/&& lII-A

Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt
vedr. følgende:
1. Pkt. 2.2, 2. afsnit, 2. linier udgår
og erstattes af "i overensstemmelse mec;

2d&

&44AasV\Z

d f

/iO-'Å

forældrenes ønsker".
2. Pkt. 121.3. Følgende ønskes tilføjet:

s fd d Z z M

/ d i d dt/U si

/f/Z

-l/Ox,

<7

"udover dagplejeformidlingen for de
0-2 årige, ønskes der mulighed for kom

o

/d i

’e .

munal pasning for denne aldersgruppe,
enten i form af vuggestue eller i form

ifjlM A A

af integreret institution.

f

s/

(/

sZZéZZt/ø c d d f

3. P k t . 2.1.6. 1. afsnit, 2+3 sætning ud
går og erstattes af "fritidshjem omfat zéZci/\A^d'
ter børn fra børnehaveklasse til og mec

uZZ

ZZlUsO# ZøføtAssS
Z)

Z Z lA*

,fy /

.■''do

/dl--

/'Z&Æ/

/VhA

,C

14 år".

sin*

J o Cl 'M

U a ?A/is-t/t,' -C td

4. Pkt. 3.1. Som nyt afsnit efter afsnit
•14 OiA/t

tet side 22 om forbigående hjælp, til
føjes "kommunen vil fremover sikre sig, / t u / .-lu ,
at ingen i Skibby kommune får udbetalt

/PIa/ s

fortsættes

'l

'å/l/U A , l / v

...

/A H A

./u d & id & Z
fy W s lu A /J

varig hjælp efter § 43 eller forbigåen
de hjælp efter § 37, stk. 4".

s£l

/9 J > é .
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1985
kl. 19.00
8. Ø k o n o m i u d v a l g e t

fortsat

i byrådssalen.
g. pkt.

35 fortsat

5. Pkt. 3.1., mellem 3. og 4. afsnit side
23 indføres,

"dette skyldes bl.a. den

borgerlige regerings fastfrysning af
dagpengemaximum,

indførelse af forbi

gående hjælp på varig hjælps niveau
efter 9 måneder på kontanthjælp,

samt

andre tilsvarende asociale foranstalt
ninger , der har til hensigt at presse
svage samfundsgrupper ned på et lavere
eksistensniveau.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.
Mogens Bo Hansen indtager samme særstand
punkt, som Claus Enevoldsen har taget i
socialudvalget.

r. pkt. 50 (11/6)
Udbygningsplan for fritidsområdet
Forslag til udbygningsplan for fritidsom
rådet ..
Fritidsnævnet fremsender forslaget med
anbefaling.
Kulturelt udvalg fremsender til økonomi
udvalget med henblik på indarbejdelse i
budget 1986 og de følgende 3 år.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

/U AAAtyi,

a

/

?
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Onsdag den 23. oktober
1985
kl. 19.00
8. Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat

i byrådssalen.
s. p k t . 38

Dispositionsret over almennyttige boliger
Administrationen foreslår, at byrådet

-

træffer bestemmelse om, at Skibby kommune _
fremover vil gøre brug af retten til i

l

O

é/.‘

henhold til § 19 i bekendtgørelse af 24.
maj 1985 om almennyttig virksomhed at

-

J>/IAa ,#Lo dMA -

"stille krav om, at indtil hver 4. ledige .
{ledigblevne)

lejlighed i den enkelte af

deling stilles til rådighed for kommunal
bestyrelsen til løsning af påtrængende bo-'
ligsociale opgaver i kommunen".

.

Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

t . pkt. 1
Tilsyn i henhold til miljøloven
Efter byrådsbeslutningen den 21. august
1985 om ikke at antage en miljømedarbej
der den 1. januar 1986, blev der på tek
nisk udvalgs møde den 29. august 1985

■p’
l/lsU

9

yt
u.

CC-i/t-iT

forelagt et notat fra Frederiksborg amts
kommune "Etablering af fælleskommunal
pph

pum

miljørådgivning og service".
Sagen blev udsat til drøftelse på mødet

—

den 19. september 1985.
Intet indstillingsbilag.
Teknisk udvalg: Mogens Bo Hansen fremsæt
ter følgende forslag til sagsafgørelse:
Fremsendes til byrådets principielle af
gørelse, idet teknisk udvalg skal anbefa
le, at der ansættes en miljømedarbejder
pr. .1/1 1986 . Der indledes ansættelses
procedure straks.

fortsættes

d /Pa/ j I&As 'å t
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8. Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
t. p k t . 1 fortsat
Efter afstemning
4 imod
1 for
begærer Mogens Bo Hansen sagen til byrå
det .
Teknisk udvalg finder det uheldigt, at
det i september 1983 fra Kommunernes
Landsforening fremsendte materiale ved
rørende miljøtilsyn m.v. ikke er blevet
forelagt udvalget samt forvaltningen før
juli 1985.
Såvel udvalget som byrådet har flere gan
ge i nævnte periode drøftet miljøpoliti
ske tiltag i Skibby kommune uden at have
haft lejlighed til at kunne inddrage o 
vennævnte materiale i drøftelserne.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.
Mogens Bo Hansen fastholder sit i teknisk
udvalg fremsatte forslag til sagsafgørel
se .

9 . Spørgetid
Byrådet godkendte på sit møde den 18. sep

el tA&A

tember 19 85 det udarbej dede forslag til
regler for spørgetid i forbindelse med by

v-<.

Al AtolU,

rådets ordinære byrådsmøder.
Spørgetid indføres fra 1. j anuar 1986 .
Reglerne optages i forretningsordenen for
Skibby byråd og indsættes som § 15. Nuvæ
rende § 15 og 16 ændres til § 16 og 17.
Da ændringer i og tillæg til forretnings
ordenen skal behandles i to ordinære by
rådsmøder,

forelægges regler for spørgetid

til byrådets 2. behandling.

, 4 Ø'føv

(A,

£

/AilAl
tdtf~/A

?SS S

10. Aflønning af dagplejere
Claus Enevoldsen, TSG, har i skrivelse
af 14. oktober 1985 anmodet om optagelse
af følgende punkt på dagsordenen:
"TSG foreslår, at dagplejere fremover an
sættes med garanti for mindsteløn fra
første ansættelsesdag".
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L U K K E T

M Ø D E

1985
kl. 17.15
i byrådssalen.

1. Kloakering af Hellesø
Arealerhvervelse

2. Konstituering af forstander på De gamles
Hj em

Blad nr,

Dag og år:

3.340
Onsdag den 23. oktober
1985
kl. 17.15
3 . Skolevej ens børnehave - energibesparende
foranstaltninger

4. Lyngbakken 10, Skuldelev
M a t r . nr. 77 cp Skuldelev b y , Skuldelev

i byrådssalen.
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5. Ændring af afløbsforhold på fritidsceni byrådssalen.

tret

6. Kloak ekspropriation, Jægerspris kloak-syd-

f ortsættes
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