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------------------/ -----------[udenrigsministeriets skr, af 3 o/4 19 8 o vedr 0 bud^et 198o - 19 8 1 og fremover*
fil skrivelsen vedlæggeu cirkulære af 3 o/4 198 o om
rammer for kommunernes og amtskommunernes økonomi«,
ligeledes vedlægges Finansministeriet, Budgetdepar
tementet skr, af 29/4 198 o vedr, den statslige udjiftspolitik over for kommunerne for 19 8 1 og føl|ende år.
Samtlige ovennævnte skr, er i fotokooi udsendt til
ille byrådsmedlemmer.
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Budgetkontrol - økonomiudvalget

\
ej ^/s-^o

Gennemgang af månedens rapport pr. 1.4.Bo for
økonomiudvalgets ansvarsområde.
Økonomisk forvaltning: ingen bemærkninger

^

L jL.

\

Bevillingskontrol
Gennemgang af januar kvartals rapport pr.
I. 4.80 - Dækker hele det kommunale budgetområde.

i.

Danmarks statistik fremsender ved skrivelse af
lo, 4.80 et statistisk marteriale til budget
198o. Vedr. Jægerspris kommune samt totaler
for 3 kommunegrupperinger, hvori kommunen
indgår.

y« (2 cc
7.

Gennemgang af bruttoregnskabsrapport
udskrevet den 4 . marts 1 9 8 o og med sidste
posteringsdato den 3 . marts.
Kulturelt udvalg den 17/3- 8 0 :
Taget til efterretning.
; M a n anmoder om en redegørelse vedr. an! lægsbudget for skolebiblioteket på Møllei gårdskolen*
Sekretariatet den 1. april 1980.
Elo Harfot fremsender skriftlig redegørel
se ang. etablering af skolebiblioteket på
Møllegårdskolen.
Der vedlægges en kopi til udv,medlemmerne.
Kulturelt udvalg den 14/4-80;
Under henvisning til skolebibliotekskonsu
lentens redegørelse indstilles det til øko
nomiudvalget, at etableringsbudgettallet
for 1980 for Møllegårdskolens skolebiblio
tek nedsættes fra kr. 125.690 til kr.
loo.0 0 0 .
Vedr. finansåret 1981 optages spørgsmålet
ved budgetforhandlingen.

8.

SOCIALUDVALGET - budgetkontrol pr, 2.4.19,8o
for regnskabsåret 1 9 8 o;
Der søges budgetomplacering tillægsbevil
ling således:
Socialudvalgets faste ejendomme:
Kommunehuset Møllevej:
Anlæg — toiletter
oll5o35o~o2

+25o.ooo

Kontanthjælp:
forbigående hjælp
Uddannelse
Arb.mask. værktøj
Foranst. for at undg
Henstillinger og på
læg
Merudgifter voksne

5oloooo8-o9
5oloool7~o8
5oloool8-o5
5olooo26-o7

+ 3 oo .000.
+ 3 oo .000
-r 5 o.ooo
+ 50.000

+ 3 oo .ooo
+ 50«Q00
+ 5 oo.ooc
Refusion 5o %
5olool4o~ol +25o .ooo
Nettotillægsbevilling*........o.. + 2 5 o .ooo
5olooo36~o3
5olooo7o-o5

Praktisk bistand i h jemmet:
Betaling hjemmehjælp 5o 2o q o 6o - q 7 * 3o.ooo
Refusion 5o %
5 o 2 o o o 7Q"-o 3 + 1 5 .ooo
Nettobesparelse .................. * 1 5 .ooo
Hjælpemdler og omsorgsarbejde:
Hjælpemidler § 58
5o3ooolo-o3
Motorkøretøj § 58
5o3oool2-o8
Boligindretning § 59 5o3oool4”o2

*=* 4o.ooo
+ 6.000
5o.ooo
*r 84.000
Refusion 5o %
50300270-02 + 42.000
Nettobesparelse.................. + 42 .000
Beskyttede boliger:
Lejeindtægter
538o21oo-o4
Refusion 5o %
538o211o-oo
Nettobesparelse................

+22o„ooo
+II 0.000
-rllo .000

Revalideingsinstitutioner:
Btelaing for ophold 541ooolo,jo6
Nettotillægsbevilling..... .

+ 5o.ooo
+ 5o .000

Invalidepension:
Grundbeløb
Invaliditetsbeløb
Tillæg
Refusion i 00 $

56 oooolo-o 2 + 1 .7 oo. 00 (
56oooo2o-o9 + 5 oo.oo<
56oooo4o-ol t
8 o.oo<
+ 2 .1 2 o .oo<
560 oollo-o 8 ~ 2 .1 2 o.ooi
(

folkepension:
Grundbeløb
Personlige tillæg
Refusion loo %

561ooo2o-o7 + 8 .ooo.oo<
561ooo54-o5 + 3oo.oo<
+ 8 .3 oo .oo<
56looo7o~o9 + 8 .3oo.00 *

fortsættes

fortsat.

Boligydelse:
tilskud til lejere
563ooolo-o7 + 38o .oo<
Tilskud til ejere
563ooo2o-o3 -s- 560 *00(
Tilskud andelshavere 563 o o o 3 o -5 o +
15 *oo<
i
Hovedstadsudligning
165 *oo<
563 o o 2 o o - o 1' + 123.75<
Refusion 75 %
Nettobesparelse.„...
41.25c
Boligsikring:

5 9 1 ooolo-o 2 +
Alm. boligsikring
Refusion 4o %
591ooo55“o4 +
Nettobesparelse.....

1 5 o. 00(
6o.ooc
9o .oo<

Beskæftigelsesarbejde for arbejds
løse:
M budgettet for 1 9 8 o er afsat
netto
1.16o.99c
lov nr* 488 om ekstraordinære
beskæftigelsesfremmende foranst *
p e r er foretaget ændret konto
iopdeling således:
998oo2oo-o4
.98oo2o5~oo
■98oo25o-o6
98oo22o-o7
98oo23o-o3
98oo24o~5o
98oo2?o-o9
98oo28o-o5
98oo285~ol
J98oo295-o8
998oo3oo-5o
>98oo3o5-o6
998oo315“*o2
998oo32o*"o2
598oo33o-o9
598oo335-o5
598oo345-ol
598oo35o-ol
598oo355-o8
598oo36o-o8
598oo365-o4
? ref.
? Ref*

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

-r
-r
+

52.000
3*000
5 2 .ooo
7 5 *ooo
5 o .000
3 4 o .000
45.000
1 5 .0 0 0
lo .000
0
0
0
2.000
3 .ooo
2 .ooo
9 oo
0
0
0
0
0
60.000
4 o *000
549.900

Lov om jobtilbud til langtidsledige:
598oo375-oo
598oo385-o7
598oo395-o3
?98 oo 4 1 o-ol
598oo42o-o8 ref.
Tilsvar

+ II 70.000
+ I 80.000
+
r

lettotillægsbevilling

0
36 o .000
684.000
7
l o 2 6 .000

3-*575 .9oc

+

414*91c

Samlet tillægsbevilling......... '

4 1 6 .66 c

fortsættes....
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uy d i.

Mandag, 1%,. maj 1980
fortsat.

SOCIALUDVALGET den 22.4. 1 9 8 0 °. Anbefales.

9.

y
6 .

Oprettelse af leverandørregister
Forinden opstart af checkremitering via kommunens
EDB-anlæg

kræves der jfr, lov nr. 294 af 8 . juni

1978 § 6 en godkendelse af byrådet.
I forbindelse med godkendelse skal byrådet jfr.
§ 6 ,2 fastsætte forskrifter vedr. registrets
opbygning og drift,
Registertilsynet har ved skrivelse af l6.4-.8o
jour. nr, 198 o- 2212-87 godkendt vedlagte udkast
til forskrift.

10 .

I

SbviU •

Vedr. matr, nr. 2oF, Lyngerup
Evt« tilbagebetaling af rensningsanlægsbidrag
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På byrådsmøde pr. 15. april 1980 blev det vedtaget,
at der kan nedlægges en lejlighed i ejendommen.
P.g, heraf har ejeren forespurgt, om tidl. ind=
betalt bidrag til rensningsanlæg kr. 4.600
(indbetalt pr. 8 .4 .7 5 ) kan tilbagebetales.

11 .

6

^edr. -tilskud til selvstændig spocialarbejderskole
i Frederiksborg amt.
Communeforeningen meddeler i skr. al' 22/4 198 o at
Frederiksborg amtsråd har vedtaget at bevilge et
tilskud på 1 kr. pr. indbygger i amtet. Kommunerbes
tilskud vil herefter andrage indtil 2 kr. pr. indoygger, istedet som tidligere foreslået 3 kr. pr,
indbygger.

/c? c//.i

t
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12.

/U

crir, keb af arealer til erhvervsformål lokalplan
h r. 18.
idvokat Leif Erlandsen fremsender udkast til skøder
vedr«:
ty ■

3.« Køb af arealer af
Iflg. skr. af Jo/d-Oo meddeler

f

at han

intet har at erindre imod udkastet,

b. Køb af arealer af

/3

13

•‘Søllegårdskolens skolenævn ansøger om be
villing til 2 medlemmers deltagelse i et
.vekend kursus på Hotel Klinten i Fåborg
edr. "Kursus for skolenævnsmedlemmer ved
pecialklasser".
»et drejer sig om:
'ursusafgift 2 mdl.
fransport

kr. 1.700,302,-

lalt ,...... ................

kr. 2.002,-

Kulturelt udvalg den 28/4-80:
Anbefales til økonomiudvalget.

'
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Mandag. 19-. maj 1980

Form andens
initialer;

14.

/
og opsamling af udvalgsarbejdet
Orientering
om:
1 ) projektorienteret undervisning 10 klasse
2 ) valgfag 8-9 kl.

A.

4 f
' éÅc, Aicicéu

SKOLENÆVNET 11/3 80

J

Der udspandt sig en dabat om den projektorientere
de undervisning.
Det aftaltes at invitere Lis Andersen til et møde
—
snarest muligt.
Der indkaldes til ekstraordinært skolenævnsmøde
den 25/3 kl. 19.00
VJ
(Der har været afholdt møde med Lis Andersen tirs
dag, den 18/3)
På skolenævnsmødet blev det foreslået, at der af
sættes lærertimer til assistance på centralværk
steder. (4 timer ugl.)
Extraordinært skolenævnsmøde 25/3 80
Fremsendes med nævnets anbafaling.
1 ) Nævnet lægger vægt på og har tiltro til, at man
med smidighed i forbindelse med skemalægningen
kan undgå uheldige konsekvenser for de øvrige
klasser.
2) Tager forbehold for ekstraansøgninger til ma
terialer ud over, hvad der kan dækkes over kon
toen for pæd. udvikling.
3) LÆrertimeforbruget beregnes og sammenlignes
med de tre alm. 1 0 .klassers.
Arbejdsgruppen vedr, alternativ undervisning
26/3 80
1 0 .klasseforslaget anbefales med følgende bemærk
ninger:
Tolærerprincippet gennemføres konsekvent, dog ik
ke i klassens time.
Dette medfører, at lærerforbruget reduceres med
7 ugentlige timer (merforbruget herefter 20-24
timer)
Dette merforbrug må bl. a, ses i lyset af, at al
le elever i "projektklassen" har 24 skematimer
samt at den af kommissionen ønskede effekt kan
opnås, og at man herved får mulighed for at ind
høste erfaringer på ændrede arbejdsmetoder i fol
keskolen.
8-9 klassesforslaget:
Forslaget fremsendes med anbefaling.
Udvalget finder både det generelle og det tvær
faglige spekt for ønskelige ud fra en pædagogisk
vurdering.

Skolekommissionen den 9/4-80:
Projektforslaget fremsendes med anbefalin
Kulturelt udvalg den 14/4-80.
Udsættes, idet man afventer udtalelse fra
Lis Andersen.
(Modt. på Sogneskolen samme dag).
fortsættes
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( fortsat.

Vedr. forslag til alternativ undervisning.
^ Skolekommissionen den 23/4-80:
Formanden orienterede om skrivelsen fra
Lis Andersen og om hans personlige frem
stilling i skrivelse til kulturelt udvalg.
iFmd.s orinetering blev taget til efterretn
Kulturelt udvalg den 28/4-80:
»Udvalget anbefaler forslaget som en forjsøgsordning for skoleåret 1980/81.
Den økonomiske konsekvens er ca. 1 lærerjstill., der i 1980 vil kunne afholdes indei
for budgettet.
Gunnar Dam og Bibi Barslund Sørensen tager
•forbehold for sagens behandling i byrådet.
|Man bør evt. indkalde Leon Laursen og Leif
sPoulsen til at redegøre for sagen i detal
jer og som repræsentanter for divergerende
meninger til sagen.

15.

Jægerspris Musikforening v/ H. Kjellerup
fremsender takkeskrivelse vedr. bevillin
gen til et musisk arrangement i dec. 1 9 7 9
Der bliver arr. koncert med "Totalpetrole
um" og Nis P.s Band lørdag den 29« dec.
1979 i Kignæshallen og musikforeningen sø
ger om tilladelse til at bruge hallen i t:
den fra kl. 18 - 0 1 .
Endvidere ansøger Jægerspris Musikforening
om en garantisum for 1 9 8 o på kr. lo.ooo,Kulturelt udvalg den 17/12-79:
Man afventer regnskabet for 1979«
Kulturelt udvalg den 18/2~8o:
Musikforeningen rykkes for regnskab for
aktivitetsåret 1 9 7 9 .
Sekretariatet den 2l/2-8o:
H. Kjellerup tilskrevet*
Kulturelt udvalg den 3/3-8o: Efterretning.
Sekretariatet den lo/4-80:
Musikforeningens formand Jan Nielsen afleve
rede regnskab for sæsonen 1979;
Omsætning alt incl. kr. 79098.17
Kassebeholdning
7075.11
Kulturelt udvalg den 14/4-80:
Det indstilles til økonomiudvalget, at der
ydes en kommunegaranti på indtil kr, lo.OOC
i 1980.'
<

/s. / 2

i

Vedr. evt. opsigelse af Jægerspris kommu
nes 2 sidste tjenesteboliger til folkesko
lens lærere.
Kulturelt udvalg har i møde den 19, nov.
1979 besluttet at indstille til økonomiud
va,lget, at tjenesteboligerne
opsiges.
i)

2)

Jægerspris kommune er vedligeholdelses
pligtig såvel ude som inde og dette tagei betragt, sammenholdt med prisniveauet
f or lejeboliger i almindelighed, finder
kulturelt udvalg, at de 2 ejendomme må o
vergå til status som alm. lejebolig på 1:
ge fod med kommunens andre lejemål.
Finansministeriet oplyser, at tjenestebo
liger jf.i\ regulativ af den 1 2 . april 1 9 ^
§ 16 kan opsiges med £ års varsel.
Huslejestigningen for de 2 beboere, hvad
enten de bliver boende eller flytter til
anden og dyrere bolig, vil skulle betale?
delvis af kommunen over en 4 årig period«
Det er finansministeriet og Danmarks L æ 
rerforening, der i givet fald skal for
handle om, hvor stor en andel af huslejestigningen kommunen skal dække.
ØKONOMIUDVALGET 10.12.79: Udsættes til næste tnøde
Sabroe og Korterup undersøger sagen og kommer med
forslag til husleje.
ØKONOMIUDVALGET 7.1.80: Man retter forespørgsel
til ministeriet om mulighed for at hasve lejerens
husleje.
økonomisk forvaltning_29»4.8o« Efter forvalt
ningens undersøgelse af 'J,l.Qo samt under henv
visning til amtrådets svar af 11.2.8o og Under
visningsministeriets svar af 5 1 »5 *®°» er der ibke
mulighed for ophævelse af tjenesteboligbegrebet
for de omhandlende lærere på det anførte grund
lag.

Ledende skolepsykolog Bjarne Nielsen an
søger i skrivelse fra den 31. marts 1980
om en særlig bevilling på kr. lo.ooo til
brug for indkøb af testapparatur til børn
i førskolealderen.
Opgaven er ny i forbindelse med særforsor
gens udlægning pr. jan. 1980 og det drejer
sig om en engangsudgift.
Kulturelt udvalg den 14/4-80:
Fremsendes med anbefaling til økonomiud
valget.

18.

Lærer
ansøger på vegne af forældre til kommende yc om tilladelse til, at klassen
næste skoleår undlader kursusdeling i fysik.
13 forældrepar ud af 16 går ind for ansøgningens
afsendelse.
Lærerrådet 6/3 80
Anbefaler
Skoleinspektør 11/3 80
Anbefaler
Skolenævnet 12/3 80
fremsender med anbefaling.

Skolekommissionen den 19/3-8o: Anbefalet
Kulturelt udvalg den 14/4-80:
Fremsendes til økonomiudvalget og byrådet
med anbefaling.

19.

Solbakkeskolen v/ skoleinspektør Jørgen
Larsen ansøger den 4. marts 198o om till;
delse til at oprette 3 hold i faget hjem
kundskab i skoleåret 1 9 8 o/ 8 1 .
De 2 kommende 6 0 klasser bliver på hhv.
18 og 2 o elever, hvilket er meget store
hold at arbejde med i faget hjemkundskab
Der vil passende kunne oprettes 3 hold.
Lærerrådet og skolenævnet anbefaler.
Skolekommissionen den 19/3-8o:

Anbefalet

Kulturelt udvalg den 14/4-80:
Fremsendes til økonomiudvalget med anbe
faling.

21.

Tale- hørekonsulent Finn Thrane ansøger
om bevilling på kr. 14.000 til brug for
indkøb af undervisningsmaterialer til brug
ved tale- høreundervisningen af kommuns
førskolebørn.
Ansøgningen er bilagt udførlig specifika
tion og er fremsendt med Finn Hansens anbe
faling,

/

/'

G -CU-GC (i

1

Kulturelt udvalg den 14/4-80:
Fremsendes med anbefaling til økonomiudval
get,

22.

Ctlxx

/i.

7

I Lærerrådsformand Frank Jørgensen fremsætte
I forslag til etablering af centralværksted
• i tilknytning til 8-9. klassetrin på Sog! neskolen.

I

Finn Hansen fremsender med anbefaling.
\

*

I Skolekommissionen den 9/4-80:
Fremsendes med anbefaling.
Kulturelt udvalg den 14/4-80:
i

Fremsendes til økonomiudvalget uden anbefa
!ling.

I

/o.

v

| Vedr, vognmand Egoil Boesens afregning:

IL/VCLCCGo

]

jopgørelse for den elevbefordrirjg, der er
iblevet pålagt ham efter kontraktens indgå'
jelse;
Vinterkørsel Landerslev/O.Draaby i tiden
fra den 1 * nov. 1979 til den 2 2 . febr.
1 9 8 o omfatter ialt 9 o ekstra ture a' 4-okm
daglig eller 3 .2 oo km.
Vognmanden foreslår en afregning på kr.
l l . o o o , i d e t hans brændstofpriser er
steget med kr. 3 oo pr. md. siden mødet i
nov. 1979.
Kulturelt udvalg den 4/2-8o:
Boesen bevilges

3 .2 oo km a' kr. 2 ,5 o

J -2 jet- ku<_. JdGs
y ----- - f —

^3.

----/ ----- ---- —

..... .

kr. 8.000

Dækning for brændstofstign.
Ialt ..................... .

3.000
kr.ll.ooo,-

Sekretariatet den 7/2-8o: Sendt pr.

check

SEKRETARIATET 11»4.80 : Vognmand É. Boesen fremsen
der , efter aftale med formanden, redegørelse for
sin økonomiske situation.
fortsættes.....

27.

U

1

:.Sap vedr*, rentetilskrivning af arbe ,idsska~
ieerstatning:

28.

&
Boligfonden SDS - Bakkegårdens udstykning.
Resultat af indbudt licitaion afholdt den 6.5*8o*
Såvel Boligfonden SDS som fa Dines Jørgensen og co
vil fremsende indstilling og kommentarer omkring
det billigste indkomne tilbud fra entreprenør
5v Age Nielsen på l,511»5o5 kr. og hvori kommunens
andel for detailkloak udgør kr.424*3o5, og som i
øvrigt også var det billigste indkomne.tilbud for
denne del af den samlede entreprise*

T

29.
Kignæs Moles Bådelaug.

I
,/7

Ministeriet for offentlige arbejder har i skrivel
se af 11. maj 1976 tilkendegivet, at ministeriet
på det foreliggende ikke vil kunne tillade anlæg
gets bibeholdelse, og med en lovliggørelse af en
del af anlægget har ministeriet opstillet en række
vilkår, og hvor man bl.a. har forespurgt, om kom
munen vil være villig til at garantere for, at
nærmere angivne vilkår vil blive opfyldt.

9/±aOiFct /Lee

T

-Kopi-af— ok-ri-vel o en ---er-v ed lagt-nærværende dags—
.orden.

1.6.1976:
Indtil videre vil TEKNISK UDVALG- afvente
henvendelse fra. bådelauget vedr de her om
talte vilkår.
Pierre Hansen har i skrivelse af lo.1.1977 på bådelaugets vegne anmodet om kommunens stillingtagen
til én evt. garanti - jfr. ovenstående.
TEKNISK UDVALG oversender sagen til ØK-udvalget,
idet man fra udvalgets side ønsker at tilkende
give, at man gerne ser anlægget bevaret.
Log synes udvalget, at de økonomiske konsekvenser
af ministeriets garantikrav er uoverskuelige.

ØKONOMIUDVALGET 8.2.1977: T.U. tager en
samtale med bådelauget.
Man indstiller at garanti stilles, når for
holdene er bragt i orden jfr. ministeriets
skrivelse.

I henhold til ovenstående er Pierre Hansen tilsagt
til forhandling på Teknisk udvalgs møde den 1.3.
1977 kl. 1 4 .oo.

1.3.1977s Teknisk udvalg indstiller til
ØK-udvalget, at kommunen søger gennemført
en skelsætningsforretning i h.t.udstyk
ningslovens §2 8 - 3 6 f.s.v. angår ejendom
men matr.nr.9£“ 9n. Når resultatet heraf
foreligger, vil udvalget genoptage spørgs
målet omkring garanti.
7.3.1977: ØK-udv./godkendt
8.3.1977: rekv.skelafsætning hos Børge H.
Under henvisning til dom omkring skelafsætning
afsagt lo.april 198o ønskes udvalgets stillingta
gen til garantispørgsmålet - jfra tidligere sags
behandling samt ministeriets skrivelse af 11.maj
1976 o

fortsættes...
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fortsat.
Kignæs Moles Bådelaug har i øvrigt i skrivelse
af 24 *4«190o anmodet om et møde med Teknisk udval{
omkring garantispørgsmål.
Ligeledes ansøger bådelauget om tilladelse til at
igangsætte og færdiggøre installation af vand og
el på Kignæs Mole.
Man ansøger i den forbindelse om et kommunalt
tilskud på kr. 1 5 .000 .- samt vederlagsfri tilslut
ning til w eder Dråby vandværk.

6«5,198oi
Teknisk udvalg anbefaler over for byrådet, at man
går ind for de i ministeriets skrivelse af 11.maj
1976 stillede vilkår.
I øvrigt vil udvalget indkalde bådelauget til et
møde omkring omkring fremføringen af el og vand.

Vandanailyse,
Embedslægen fremsender analyse fra
Bera. s Usædvanlig højt nitrat- og fosfatindhold,
samt en del bakterier.

5 .2 ,8 o: Ler nedlæggfes forbud mod anvendelse af
vand fra brønden til husholdning, idet
vandet er .stærkt forurenet.
Ejeren af vandforsyningen anmodes om selv
at undersøge mulighederne for anden vand
forsyning, idet man dog må gøre opmærk
som på, at en ny boring sandsynligvis
vil være uegnet.

I

j 13*2 o 1980 3- Aftalt med
, at denne
giver møde med Teknisk udvalg torsdag
den 28.2.198o kl 17oo
28.2.8o:

erklærer sig overfor
udvalget indforstået med at betale til
slutningsgebyr til Femhøj Vandværk, og
tilslutte ejendommen, når vandforsynin
gen er etableret af kommunen.
Det anbefales overfor økonomiudvalget, at
der anvendes kr. 26 .000 ,- excl. moms til
etablering af vandforsyningen.

ØKONOMIUDVALGET 10,3.80: Man anbefaler den udven
dige udgift, der afholdes over vandværkets drift,

1 8 .5 .80 :

er interesseret i tilslutning til
Femhøj vandværk,

24 .4 .80 : Teknisk udvalg anbefaler

til økonomi
udvalget,
'
“
får
en afdragsordning f.s.v. angår til
slutningsbidraget kr.

lyciy uy <ji .

Mandag, 12,. maj .1980
31.
Samarbe jdsudvalget:

3/

,

Copi af samarbejdsudvalgets mødeprotokol vedr.
nøde den 2 5 . april 198o0
l kopi sendt til samtlige økonomiudvalgsmedlemmer0

32.

3

Ledende skoleinspektør Finn Hansen ansøger
i skrivelse fra den 1. maj 1980 om tilla
delse til at frartræde sin stilling ved
Jægerspris kommunale skolevæsen fra udgan
gen af maj måned 1980.
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Kulturelt udvalg den 5. maj 1980:
Det indstilles med anbefaling, at Finn Han
sen bevilges afsked med udgangen af maj ma
ned 1980,
Opmærksomheden henledes på, at en evt. af
sked pr. den 31. maj 1980 vil bevirke, at.
skolekommissionen først kan behandle sagen
efter byrådsmødet den 20. maj.

33.

6 . 1V

Oprykning til overlærer«

Lærer
der tlev
ansat ved Jægerspris kommunale skolevæsen 1.1.1975
og siden har gjort tjeneste ved Solbakkeskolen,
kan oprykkes til overlærer pr. 1.7<,198o0
SKOLEINSPEKTØREN 14.4 .80 i Oprykningen kan anbefa
les.

Skolekommissionen den 23/4-80: Anbefales.
Kulturelt udvalg den 28/4-80:
Fremsendes med anbefaling til økonomiud
valget og byrådet.

/ t u etet tf é^//((/.id9c^z_

777

*33

d>/

T --------- 7*

• 9 S-tz/ZuLLi

Al

34.

s y

Q v fø h fø

»

Skoleinspektør Jørgen Larsen, Solbakkesko
len, meddeler i skrivelse fra den 1. april
1980, at lærer
kan oprykkes
til overlærer pr. den 1. maj 1980.
Skoleinspektøren anbefaler.
Skolekommissionen den 23/4-80? Anbefales.

■

;Kulturelt udvalg den 28/4-80:
;Fremsendes med anbefaling til økonomiud*^
valget og byrådet.

V

35
‘--»søgning om afsked.

Overlæren
, Jægers
pris, f 9d, 15. april 1917 > ansat ved Sogneskolen,
ansøger i skrivelse af lo. april 1980 om afsked
med pension fra Jægerspris kommunale skolevæsen
i med udgangen af juli 1980 ,
! SKOLEINSPEKTØREN lo.4. 80 : Fremsendes.
SEKRETARIATET 17«4«8o? Ansøgeren tilsendt skema
til beregning af pension.

Skolekommissionen den 23/4-80: Anbefales.
Kulturelt udvalg den 28/4-80:

Anbefales.

\
36.
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kommunernes landsforening fremsender skr. af 22/4)-98o vedr. ekspedition af lønsager om arbejdsmandsrverenskomsten.

\
37.

/3-Åi

Sagsbehandler
Pågældende opsiger sin stilling pr. l/6 I9S 0

Socialforvaltningen har fået tilladelse til at man
i. maj måned hæver pågældendes timetal fra J2 - 4o
timer ugl. for at få afviklet resterende sager i
denne måned.

37.

38.

leår, elevstill.ing på Ro dhuset:
På afdelingsledermøde har mc.n drøftet spørgsmålet
om evt. ansættelse af elev på Rådhuset,, man var
enige om, at kommunen bør være med til ansættelse
og uddannelse af elever, og på grund af personale
problemer o g pladsproblemer kan der kun være tale
om ansættelse af .elev i social- og sundhedsforvalt
ningen ( dog under Rådhusets regi).
Kan anmoder om økonomiudvalgets stillingtagen til
sagen.
ØKONOMIUDVALGET 8.4%80;. Man anbefaler opslag af
stilling som elev pr. 1.8.80.
BYRÅDET 15.4.80:

Godkendes.

GKGRCKIUDVAbChT, den 12. maj 1 ^8 o.
Administrationen arunoder om tilladelse til at
ansætte eleven, man agter at indkalde 6 ansøgere
der har gennemgået EFG uddannelse til samtale, all
er bosiddende i Jægerspris kommune

39.

få'

Matr.nr. 3 CP af banderslev.
Ejendomsmægler Rholf Boserup ansøger om tilladelse
til at udnytte ovennævnte ejendom, som er beliggen
de i landzone til beboelse.
26,4,1979:

TEKNISK UDVALG indstiller til byrådet, at sagen
fremsendes til HOVEDSTADSRÅDET uden anbefaling.
BYRÅDET 15.5.79«

T.U. indst, godkendes.

Hovedstadsrådet meddeler i skrivelse af 2o.7*79
afslag på det ansøgte.

Ejd.mægler Rholf Boserup forespørger i skrivelse
a.f 1 7 .4 «198 o om ejendommen må benyttes til sommer
husbeboelse.
Ejendommen tilbydes i øvrigt kommunen for
kr, 225 .000.-,

6,5,190o J
Teknisk udvalg kan ikke anbefale det ansøgte til
sommerhusbeboelse o
I øvrigt finder udvalget ingen anledning til at kom
munen skulle købe den pågældende grund.

40.
Kommunernes Landsforening fremsender skrivelse
af 6. maj 80 vedr. Dansk Flygtningehjælps ind
samlings- og oplysningskampagne "Flygtning 81".

41.
Følgende foreninger og institutioner ansøger
om tilskud:
CL
a. Fællesudvalget for landbrugsfagligt ungdoms
arbejde på Sjælland
b. Den nordiske lejrskoles Venner i minde om
amtmand Kay Ulrich.
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c. Isefjordens Ørredsammenslutning.
d. Landsforeningen til bekæmpelse af dissemine
ret Sclerose.
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TILLÆGSDAGSORDEN:
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42.

Guri Andersen og N.V.Thomsen søger ora
optagelse på kursus på Den Kommunale Høj
skole i efteråret 198o om flerårsbudgettering og økonomisk prioritering.
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Dag og år:
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Sag vedr, "Iløllegårdhalleri", Loftsbeklædning,

¥3.

tfclUA

Ved henvendelse fra pedellen på "Møllegådskolen"

7 :

om formiddagen d. 7/5 198 o fik rnan meddelelse om
at een af loftspalderne i det øverste af hallens
loft var faldet ned i hallen*
Teknisk forvaltning foranledigede, at tømrermester
Finn. Torp Larsen tog et par tagplader af over ned
faldsstedet for at kunne konstatere årsagen til
skaden.
Om eftermiddagen besigtigede sikkerhedsudvalget
v/ Fo Sabroe, Fl. K. Larsen og Bjørn Godt-Hansen
skaden, og rnan kunne konstatere, at det ikke var et
isoleret tilfælde, men at man kunne risikere, at
flere loftplader kunne falde ned i hallen,
Udvalget vedtog, at man var nødsaget til at lukke
hallen foreløbig indtil skaderne var udbedret.
Ifølge aftale med Borgmesteren og Poul Madsen be
stilte man opsat et stillads i hallen torsdag d. *

8/5 198 o. således a.t man kunne eftergå alle plader
ne indvendig i hallen. Ved møde samme dag hvori del
tog Poul Madsen, P. Sabroe, Bjørn Godt Hansen,
Fl. X. Larsen og Hans S. Jensen samt Finn Torp Lar
sen, i Høilegårdhallen, ved besigtigelse kunne man
konstatere, at en hel del plader kunne risikere, at
falde ned , idet der kun var få millimeter der hold
pladerne på plads, hvorfor man kunne risikere at
lignende uheld sandsynligvis ville kunne ske med
jævne mellemruip.
Ved gennemgang af pladerne i tagrykken skønnede man
at ca, 2 - 3

af pladerne var i umiddelbar fe^re fo

at falde ned.
Man vedtog, af hensyn til genåbning af hallen, efte
forslag fra teknikerne, at lade F.T.L. "opklodse"
og gennemgå alle pladerne i hallen F.T.L, anslog at
det ville tage 5 - 6 dage for 4 mand«,at udføre arbe
det.
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Vedr. betalingsstandsningsbo vedr,
Vedlagt transport.

^ 1 /

