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1

Der har været foretaget brandsyn i
henhold til brandlovens § 27 st k .
1 og Justitsministeriets bekendt
gørelse nr.

238 af 29/5 1970 på

kommunens skoler samt ungdomssko
len på Hanghøj , og

lindet følgen

de at bemærke:
a . Marbækskolen:
1. Overdækningen over nødud
gangen fra kontoret ved sky
debanen skal kunne åbnes u
den brug af værktøj.
2 . Dør mellem de 2 skolekøkke

ner skal kunne åbnes fra
begge køkkener uden nøgler
ne , da døren skal kunne bru
ges som flugtvejsdør, jvf.
bestemmelserne i BR 72, kap,
6.7.3 stk. I C .
3. Den ene dør fra dramatikrum
met til gangen skal forsynes
med indvendig vrider.
4. Døre til tandlægeklinikken
skal forsynes med advarsels
skilte "Trykflasker fjernes
ved brand".
5. Samtlige slukningsredskaber
skal forsynes med skilte ef
ter DS 734-737: Brandmateri
el, jvf. pkt. 1.5.4 i
Driftsmæssige forskrifter
for hoteller m.v., forsam
lingslokaler, skoler og bu
tikker .
Der skal ved telefonen an
bringes en af brandmyndig
heden godkendt brandalarme
ringsinstruks, jvf. pkt.
4.1.2 i Driftsmæssige for
skrifter .

fortsættes ...
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b . Skibby skole:
1. Da dørene i gymnastiksalen
ikke opfylder pkt. 3.3.3 i
Driftsmæssige forskrifter,
må salen højst bruges af
150 personer ad gangen. Der
skal opsættes tydelige skil
te med angivelse af, at der
m a x . må være 150 personer
ad gangen.
2. Dør til fysiklokalet skal
forsynes med advarselsskilt:
"Trykflasker fjernes ved
brand".
3. De ophængte 10 1 trykvands
slukkere skal udskiftes med
håndsprøj tebatterier, jv f .
pkt. 1.5.1 i Driftsmæssige
forskrifter. Statens Brand
inspektion har i skrivelse
af 18/8 1975 meddelt, at
der hverken af brandinspek
tionen eller den lokale
brandmyndighed kan dispense
res fra kravet i pkt. 1.5.1
om enten håndsprøjtebatte
rier eller vandfyldte slan
gevinder.
Håndsprøj tebatterier skal
derfor opstilles følgende
steder:
1 stk. ved indgang til gang
i g i . fl ø j .
1 stk. i bibliotek ved ind
gang.
1,stk. ved indgang til gym
nastiksal.
1 stk. ved indgang til kæl
dergang i nye fløj.
1 stk. ved indgang til gang
1. sal i nye fløj.
1 stk. i gang til gamle in
spektørbolig .
4. Følgende steder skal der op
hænges en mindst 6 kg. kul
syresne- eller pulversluk
ker, jv f . p k t . 4.2.2 i
Driftsmæssige forskrifter:
1 stk. i sløjdlokalet.
1 stk. i skolekøkken.
1 stk. i fysiklokalet.
1 stk. på scenen i gym.sal.
fortsættes ...
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b . Skibby skole fortsat
5. I skolekøkken skal der op
hænges i stk. brandtæppe.
6. Samtlige slukningsredskaber
skal forsynes med skilte ef
ter DS. 734-737: BRANDMATE
RIEL, jvf. pkt. 1.5.4 i
Driftsmæssige forskrifter.
7. Der skal ved telefonen an
bringes en af brandmyndighe
den godkendt brandalarme
ringsinstruks , jvf. p k t .
4.1.2 i Driftsmæssige for
skrifter .
c • Skuldelev skole:
1. Indvendige vridere på døre
til det fri fra klasseværel
serne i den nye skolebygning
skal monteres igen, da døre
ne ellers ikke opfylder kra
vet i BR . 72, kap. 5.7.3
stk. 4 a om, at dørene i
flugtveje skal kunne passe
res uden anvendelse af nøg
le eller særligt værktøj.
2. Da dørene i gymnastiksalen
vender indad, må salen ikke
bruges til mere end højst
150 personer ad gangen. Skal
salen bruges til mere end
150 personer skal dørene væ
re udadgående og opfylde be
stemmelserne i Driftsmæssige
forskrifter, pkt. 3.3.3. Æn
dres dørene ikke, skal der
opsættes tydelige skilte om,
at der max. må være 150 per
soner i salen.
3. Det blev ved brandsynet kon
stateret, at der i flere af
klasseværelserne var anbragt
en del stofpuder med plast
fyld. Da disse puder i til
fælde af brand vil forværre
denne samt udvikle giftige
røggasser, skal man fra
brandvæsenets side kraftigt
henstille, at puderne fjer
nes fra klasselokalerne.

fortsættes ...
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c . Skuldelev skole fortsat
4. Dør til sløjdlokaler skal
forsynes med advarselsskilt:
"Trykflasker fjernes ved
brand".
5. De ophængte 10 1 trykvands
slukkere skal udskiftes med
håndsprøj tebatterier, jvf.
p k t . 1.5.1 i Driftsmæssige
forskrifter. Statens brand
inspektion har i skrivelse
af 18/8 1975 meddelt, at
hverken brandinspektionen
eller den lokale brandmyn
dighed kan dispensere fra
kravet i pkt. 1.5.1 om enten
håndsprøj tebatterier eller
vandfyldte slangevinder.
Håndsprøj tebatterier skal
derfor opstilles følgende
steder:
1 stk. ved indgang til gym
nastiksal .
1 stk. ved indgang til gang
i stueetagen i g i .
skolebygning.
1 stk. ved depotrum i gang i
stueetagen i gamle
skolebygning.
2 stk. i gang på 1. sal som
stueetagen i gamle
skolebygning.
1 stk. i gangen til skolelo
kaler i gamle inspek
tørbolig .
2 stk. i indgang til klasse
lokalerne i pavil
lonen.
1 stk. i indgang til klublo
kalet (idrætsforenin
gen) .
5. Følgende steder skal der op
hænges en mindst 5 kg. kul
syresne- eller pulversluk
ker, jvf. pkt. 4.2.2 i
Driftsmæssige forskrifter.
1
1
1

stk. i sløjdlokalet.
stk. i skolekøkken.
stk. i formningslokalet.

7. I skolekøkken skal der op
hænges 1 stk. brandtæppe.

fortsættes
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8 . Samtlige slukningsredskaber
skal forsynes med skilte ef-_
ter DS 734-737: BRANDMATE
RIEL/ jvf. pkt. 1.5.4 i
Driftsmæssige forskrifter.
9. Der skal ved telefonen an
bringes en af brandmyndig- heden godkendt brandalarmeringsinstruks/ j v f . p k t .
4.1.2 i Driftsmæssige for
skrifter .
Omtalte mangler bedes bragt i or
den inden den 31. december 1976.
d. Ungdomsskolen på Hanghø i
1. Udgangsforholdene fra stor
stue og hyggestue er meget
ringe/ idet der kun er en
indadgående dør med en fri
åbning på ca. 80 cm. Denne
dør fører ud i en lille
gang, hvorfra man, ligele
des gennem en indadgående
.
dør, kommer ud i hallen. De
2 rum har et samlet gulvare-,
al på ca. 68
og er fyldt
med brandfarlige ting som
.
madrasser og polstrede møb
ler. Efter ungdomsskolele- .
derens oplysninger kan der
være op mod 100 unge menne- .
sker ad gangen i rummene.
Hertil kommer, at der bru- .
ges meget med levende lys.
Vinduerne er delvis ubruge- .
lige som redningsvinduer,
£>.å grund åf forsatsvinduer, .
der er sat på med vridere.
Udgangsforholdene bør derforforbedres, helst ved en dør
direkte til det fri ved væg-
gen mellem storstuen og hyggestuen. Kan dette ikke la- de sig gøre, bør der etable
res en dør ind til spille- rummet.
2. Fra spillerummet er der en
dør ud til haven. Denne dør
er i øjeblikket låst, men
skal kunne åbnes uden brug
af nøgle eller særligt værk
tøj , idet den skal kunne
fortsættes....
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d. Ungdomsskolen på Hanghø i forts.
2. fortsat
bruges som flugtvejsdør.
3. I gangen fra hallen mod øst “
er der som loftsbeklædning
ophængt hessian på lister. "
Dette hessian skal omgående
fjernes.
'
4. Adgang til motorrummet sker
gennem en vippeport, der er
anbragt i den ene ende af
rummet. Vinduerne er, af
hensyn til indbrud, svejset
og derfor ubrugelige som
redningsvinduer. Der skal
derfor isættes en dør i lo
kalets modsatte ende, der
skal kunne åbnes uden brug
af nøgle eller værktøj.

.
.
-

5. Der skal opsættes håndsprøj
tebatterier følgende steder:"
1 stk. i storstuen ved døren
til gangen.
1 stk. i hallen.
1 stk. i gangen ved døren
til det fri i østgav
len.
1 stk. i bordtennisrummet
ved døren til det
fri.
6. I motorrummet skal der ved
vippeporten samt ved den
nye dør ophænges en mindst
6 k g . kulsyresne- eller pul
verslukker .
7. Samtlige slukningsredskaber
skal forsynes med skilte
efter DS 734-737: BRANDMA
TERIEL.
Ovennævnte ting bør omgående brin
ges i orden, da forholdene som de
er i dag set fra brandvæsenets si-:
de, er meget utilfredsstillende.

fortsættes
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e . Venslev skole
1. Der skal i gangen ved ind
gangsdøren opsættes et hånd
sprøj tebatteri, der skal
forsynes med skilt efter DS
734-737: BRANDMATERIEL.
f . Ferslev skole
1. Der skal i gangen opsættes
et håndsprøj tebatteri, der
skal forsynes med skilt ef
ter DS 734-737: BRANDMATE
RIEL.
Kulturelt udvalg indstiller,

at

de i brandloven og Driftsmæssige
forskrifter påbudte retningslini
er etableres.
Udgifter Marbækskolen andrager ca.
k r . 1.500 incl. moms - søges til
lægsbevilling på vedligeholdelses
kontoen 31-04-02-10-09 på udval
gets december-møde.
Udgifter Skibby skole andrager ca.
k r . 4.300 incl. moms - tages over
vedligeholdelseskontoen 31-04-02
01-50.
Udgifter til Skuldelev skole an
drager ca. kr. 5.600 incl. moms tages over vedligeholdelseskonto
en 31-04-02-03-04.
Udgifter Hanghøi andrager ca. kr.
8.500 incl. moms - søges tillægs
bevilling,

idet dør til spillerum,

som p.t. er blændet,etableres,
veddør holdes åben.

ho

Stort vindue

isættes til nødudgang og ventila
tion .

fortsættes .

1. fortsat
Udgifter Venslev skole andrager
ca. k r . 450 incl. moms - tages
over vedligeholdelseskontoen
31-04-02-07-03.
Udgifter Ferslev skole andrager
ca kr. 450 incl. moms - søges
tillægsbevilling på vedligehol
delseskontoen 31-04-02-05-09 i
december måned.

2. KFUM & K spej derne i Skuldelev
fremsender ansøgning om tilskud
til tilbygning af spejderhytten
ved Brandbjerg.
Udgiften beløber sig til kr.
52.766,25 incl. moms

(excl. moms

på el-arbejdet).
Spejderne har selv en kapital på
kr. 27.000,-.
Kulturelt udvalg indstiller,
der ydes kr. 25.000,-,

som tages

af fonden for klubhuse 1976
(49-5-3).

at

3. Kulturelt udvalg indstiller til
Byrådet/

at den nuværende svømme

halsfond

(overgår pr. 1/1 1977

til kassebeholdningen) principi
elt frigives til idrætsformål.
Projekter og overslag for så vidt
angår anvendelsen af fondsmidler
ne vil senere blive forelagt By
rådet til godkendelse.

4. Holger Hansen/
vandværk/

formand for Østby

forespørger/ om kommu

nen er interesseret i en e v t . ho
vedvandledning fra Østby vandværk
langs Hammervej til Hammer Bakke.
Dette vil åbne mulighed for leve
ring af vand til ejendommene véd
Hammer/ herunder kommunens ejen
dom.
Ligeledes forespørges/ om kommu
nen vil deltage i udgifterne ved
etablering af nævnte hovedvand
ledning .
Eiendomsudvalget indstiller/ at
kommunen deltager i betaling med
en sj ettedel af den del af hoved
ledningen langs Hammervej en, der
udover er man interesseret i for
handling om tilslutning af ejendoirunen, matr. nr. 34 a, Østby.

5. Skibby Ejendomskontor,

Skuldelev-

vej 24, Skibby forespørger på
vegne,
om kommunen er interesseret i at
erhverve ejendommen matr. nr.
66 b, Skibby by og sogn,

belig

gende Hovedgaden 25, Skibby,

da

den nu udbydes til salg.
Eiendomsudvalget indstiller,

at

ejendommen ikke erhverves.
Bent Olsen deltog ikke i sagens
behandling.

6 . E iendomsudvalget ansøger om til
lægsbevilling på kr. 20.000,- i
forbindelse med overtagelse af
molehovedet ved Skuldelev Havn.
Konto 02-01-05-02-00.

7. Efter fremsendt budgetkontrol fra
bogholderiet ansøger e iendomsudvalaet om følgende tillægsbevil
linger :

02 02 01 02-02
-

-

-

Vestergade 7, Skuldelev

5.000

02 02 12 02-02
Møllevænget 21, Skuldelev 9.000
-

-

-

02-02-23-02-02
Sønderstræde 4, Skuldelev 10.000
02-03-01-02-06
Kommunekontoret

10.000

8. A/S A. H. Maskinimport, Kroager
9, Ågerup,

Roskilde fremsender

nyt tilbud:
1 stk. JACOBSEN SUPER TURF F 133
m/bagruller

k r . 61.300,-

1 stk. førerhus
åbent

kr.

Ialt excl. moms

kr^._65_i_590j_=

4.290,-

i bytte tages 2 stk. JACOBSEN
TURF KING 84" å kr. 6.000,- excl.
moms.
Teknisk udvalg indstiller,

at

maskine med førerhus erhverves.
I bytte gives 2 stk. brugte
klippere.
Udgiften afholdes af grusgrav
fonden .

9. Teknisk udvalg har drøftet omlæg
ning og udvidelse af Marbækvej på
strækningen fra Selsøvej og ca.
125 m mod syd.
Kørebanens bredde 7 m, 2 gange
rabatter a 1,5 m, anlægsudgift
ca. 95.000 k r .
Da arbejdskørsel til næste etape
af Marbækskolen skal foregå ad
Marbækvej, er opgaven påtrængende
Teknisk udvalg indstiller,

at

Finn Skov antages på betingelse
af, at han som supplerende ar
bej dskraft antager anvist arbejdere, bosiddende i Skibby kommu
ne . Byrådet anmodes om, at dette
arbejde udføres i stedet for ar
bejdet ved Snogekærgård.

10. Efter fremsendt budgetkontrol
fra bogholderiet ansøger teknisk
udvalg om følgende tillægsbe
villinger :
06-03-00-00-05
Forbrændingsanstalten,
Drift og vedligehol
delse af ejd. og ma
teriel
kr. 30.000
32-01-02-02-03
Ulykkesforsikring
v e d r . vej forraænd,
vejmænd m.fl.

kr.

32-03-01-00-00
Nyanlæg, herunder
større vejregul.

kr.150.000

1.500

Byrådet anmodes om at overskud
fra 1975/76 konto 32-3-1 over
ført til fond til brug for Skuldelevvejens udvidelse i 1976.

11. 12 beboere fra Onsved Mark og
Onsved Huse ansøger,

i forbin

delse med vandforsyning fra
Skuldelev vandværk,

om opsætning

af 2 brandstandere.
Samtidig ansøges om tilskud til
hovedvandledningen med 1 part
pr. brandstander. Overslagspris
til hovedledning pr. part ca.
k r . 6.000 incl. m o m s .
Teknisk udvalg indstiller,

at

der bevilges 1 part anlægstil
skud.
Byrådet søges om tillægsbevil
ling på ca. 6.000 kr.
Udgiften til opsætning af 1 stk.
brandstander afholdes over
brandvæsenets konto til nye
brandstandere.

Dag og ar:

Blad nr.

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

628

1976
kl. 8.30
på kommunaldirektørens kontor.
12* Socialudvalget indstiller til
økonomiudvalget,

at prisen for

den varme mad til pensionister
ved udbringning eller bespisning
på "Nordhøj" fastsættes til kr.
9,00 pr. portion for regnskabs
året 1977.

13. Efter fremsendt budgetkontrol fra
bogholderiet ansøger socialudval
get om følgende tillægsbevillin
ger :
11-01-00-00-08
Forbigående hjælp
§§ 37 og 40 stk. 1

+ 250.000

11 02 00 00-01
-

-

-

Uddannelse m.v. § 42
stk. 1 og § 44

+ 140.000

11-03-00-00-05
Arbejdsmask. og værk
tøj § 42 stk 2
-s-

15.000

11-04-00-00-09
Foranst. for at undgå
børns anbr. udenfor
hjemmet § 40 stk. 2
* 175.000
11-05-00-00-02
Varig hjælp § 43

4-

90.000

11-06-00-00-06
Sygebeh. medicin m.v.
S 46, stk. 1
4-

40.000

11-07-00-00-50
Givne henst. eller på
læg m.h.t. børns pi.
m.v. § 46 stk. 2
4-

30.000

11-08-00-00-03
Hjælp til flytn. § 47 +

20.000

11-09-00-00-07
Hjælp til fors. af
børn i hj, § 48 stk. 1+

5.000

11 10 00 00-02
Hjælp til voks. i
eget hj . § 48 stk 2
-

-

-

4-

fortsættes
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11-11-00-00-06
Tilbagebet. §§25 og
26, jvf. §§ 7 og 27

*
-s-

30.000
5.000

12-01-00-00-05
Løn til hjemmehj.
§§ 50-53

+

60.000

12-02-00-00-09
Tilsk. til hushj. § 56

T

10.000

12-03-00-00-02
B e t . for hj emmeh.

13-01-00-00-02
Støt. til hjælpem.
§ 58 stk. 1

35.000
+

15.000

+

25.000

13-02-00-00-06
Støt. til motorkt.
§ 58 stk. 3

30.000

13-03-00-00-50
Hjælp til indr. af
bol. § 59 stk. 1

+

20.000

13-05-00-00-07
Udgif. til omsorgsar.
§ 60

+

70.000

13-07-00-00-04
Indbet. for madudb. m.v ■ T

30.000

13-08-00-00-08
Ikke r e f . berett. oms.
udg.

10.000
+_ _45^000

14-01-00-00-50
Bet. af hel el. delvis
fripl. i dagpi.

25.000

14-02-00-00-03
B e t . af hel e l . delvis
fripl. i daginst.

10.000
±_ 15.000

fortsættes
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17-01-00-00-01
Plejeløn § 66 stk. 2,
jvf. § 33, stk. 1, nr.
3 og § 65

+

18-01-02-00-50
Priv. selvej. andre
kom./amtsk. døgninst.

+ 125.000

80.000

±_.205^000

19-01-01-01-09
Lønninger

+ 140.000

19-01-01-02-06
Pensionsfors.præmier

"T

5.000

19-01-01-04-00
E l , vand, varme

20.000

19-01-01-05-08
Renholdelse og vask

20.000

19-01-01-06-05
Beklædning

+

19-01-01-12-02
Kontorhold

5.000
15.000

19-01-01-19-03
Skatter, afg „ og
forsik. vedr. f.ejd.

+

2.000

19-01-01-22-09
Indbet. § 84 m.fl.

__

5.000

2

82.000

19-01-02-02-01
Pensionsforsik.pr.

50.000

19-01-02-06-00
Beklædn. linned m.v.

+

5.000

19-01-02-07-08
Medicin m.v.

+

25.000

19-01-02-08-05
Anskaf, og vedi. af
inventar

+

20.000

19-01-02-12-08
Kontorhold, aviser

+

5.000

19-01-02-15-50
Andre udgifter

5.000
0

fortsættes

13. fortsat
20 01 01 00-02
Udbetalte r e f .
-

-

-

+

35.000

+

35.000

21-10-00-00-09
Personlige tillæg

+

10.000

22-06-00-00-50
Personlige tillæg

+

5.000

23-05-00-00-03
Personlige tillæg

+

1.000

+

16.000

26-01-00-00-00
Suppl. sygehjælp

+

5.000

26-02-00-00-04
Begravelseshjælp

+

10.000

26-03-00-00-08
Befordringsgodtgør.
til og fra læge og
jordemoder m.v.

5.000

26-04-00-00-01
Befordringsgodtgør.
til og fra fysiotp.

2.000
+

27-01-02-00-09
Til lønmodt. for t .
efter de f. 5 uger

8.000

+ 350.000
.350^000
±=

28-04-15-00-08
Tilskud til tandbeh.
og tandregi.

fortsættes

+

10.000

+

10.000

13. fortsat
Ialt

776.000

Heraf fragår statsrefus.
50% af
75% af
75% af

397.000 = 198.500
16.000 =

12.000

350.000 = 262.500 473.000

Socialudvalget fremsender til
økonomiudvalget med anbefaling-

14. Kommunernes Landsforening fremsen
der skrivelse af 23. november 1976
vedr. opkrævning af morarenter af
ikke rettidigt betalte ejendoms
skatter og afgifter opkrævet over
ej endomsskattebilletten.
Kommunen har tidligere opkrævet
1% for hver påbegyndt måned fra
forfaldsdagen,

indtil betaling

sker.
Ved lov nr. 216 af 28. april 1976
er det imidlertid bestemt,
rentningen fra 1.

juli

at for

1976

højst må udgøre 5/8% pr. påbegyndt
måned.
Da Kommunedatas systemer er ind
rettet således,

at der ved for sen

indbetaling kun kan tillægges ren
te med samme procentsats for samt
lige beløb, der opkræves over e
j endomsskattebilletten,
administrationen,

indstiller

at morarentesat

serne for alle afgifter nedsættes
til de for ejendomsskatterne an
vendte 5/8% pr. påbegyndt måned.

uag og ar:

Blad nr.

633
Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976
kl. 8.30
på kommunaldirektørens kontor.
15. Fastsættelse af afgifter for 1977
for spilleautomater,

udvidet åb

ningstid m.m.
(kr. 12.000 i 1976 - 9 mdr.)

16.
fremsender ansøgning om lån til
betaling af ejendomsskatter m.v.

17. Efterretningssag.
Bjergmarks Eftf. A/S meddeler i
skrivelse af 29/11 1976,

at man

ikke er interesseret i at erhverve
det tilbudte areal nord for det
nuværende byggecenter.

18. Personalesager
a)

Det meddeles herved, at man har
ansat sygeplej erske Ester Eliana
Nielsen,
som sygeplejerske/1. assistent på
Nordhøj p r . 1. januar 1977 at reg
ne .

18. fortsat
b)

Det meddeles herved,

at man har

ansat
J
- som 20 timers støt
tepædagog ved Skuldelev Børnehave
pr. 1. december 1976 at regne.
Pågældende har arbejdet som vikar
samme sted i november måne d .

c)

Det meddeles herved,

at man har

ansat socionom
; som vikar
for 2 sagsbehandlere på socialog sundhedsforvaltningen i perio
den 1. december 1976 til 31. juli
1977.

d)

Det meddeles herved, at man har
ansat kontorassistent
som løs medhjælp på timeløn i
bogholderiet i perioden 1/12 1976
til 15/2 1977 under bogholder Sv.
E. Nielsens sygdom,

samt som ek

stra medhjælp under ligning på
ligningskontoret i perioden 15/2
1977 til 30/6 1977.

