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Gerlev Grundejerforening v/ Sv. E. Lutzen,
fremsender skrivelse og underskriftsind
samling fra den 8. juni 1980 ang. bevarel
se af planen for ny skole i Gerlev ctr.
Sogneskolens ombygning.
17 forældre (hjem) har med deres under
skrift tilsluttet sig et forslag om at søge
Femhøj skole bevaret som forskole for Sog
neskolen .
Sekretariatet:
Grundejerforeningens skrivelse tager alene
sigte på bevaring af plan for etablering
af en ny skole i 'Gerlev, hvorimod hovedet
på underskriftsindsamlingen tager sigte på
en bevaring af Femhøj skole som forskole ?
Kulturelt udvalg den 16/6-80:
Fremsendes til orientering for økonomiud
valget og byrådet m.h.p. 2. justering af
udbygningsplanen for folkeskolen m.v.

Vedr, asfaltbelægninger på parkeringsplad
sen ved Skoven Forsamlingshus og ved Kig:næshallen.
Teknisk ass. Niels Bork Sørensen har fra
fa: Superfos - Dammann A/S indhentet følgende tilbud:
1) P-plads ved Skoven F. + klubhus
7
2
1120 m belagt med 12o kg GAB/ m
for kr. ca. 50,000,- incl. moms.
o
2
2) Kignæshallen ~ slidlag pa 1500 m
2
+ 3oo m fortov for
ca, 43.000,- incl. moms.
Kulturelt udvalg den 19/5-80:
Oversendes til teknisk udvalg med fore
spørgsel om, hvorvidt man der har penge ti:
arbejdets udførelse.
3,6«190o:
Teknisk udvalg kan ikke tilbyde en økonomisk med
virken i de her nævnte entrepriser, men må henstil
le, at Kulturelt udvalg søger at opnå de fornødne
ekstrabevillinger hos BK-udvalget,

Kulturelt udvalg den 16/6-80:
Fremsendes til økonomiudvalget med anbefa
ling, idet man finder det påkrævet, at beg
ge de omhandlede projekter færdiggøres nu.
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Flygtning - 81

Dansk flygtningehjælp fremsender skr. vedr« evt.
dannelse af en lokalkomite, og fceder om at man
udpeger en person til at forestå dette arfce

•»

Man forespørger Røde Kors
afdelingen.

Røde Kors meddeler i skr. af 2o/6 190o, at man
ikke kan påtage sig opgaven*

7.

kommunernes Landsforenings skr, af 26/6 198o,
/edr. Kommunernes opkrævning af afgifter og bidrrag
L forbindelse med momsforhøjelsen fra 2o \ pct..
bil 22 pct. pr. 3° juni 1980-

/
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Kommunernes Landsforenings skr, af 26/6 1980.
Vedr. Borgmestres adgang til at oppebære diæter
som valgstyrere.

Levnedsmiddelkontrol *
Den fælleskommunale Levnedfimiddelkontrol i Frede
rikssund fremsender udskrift af forhandlingspro
tokollen vedr. budget- og regnskabsudvalgsmøde
den 23/6 198o. Der fremsendes et overslag over
de enkelte kommuners andel i om/tilbygning af
ejendommen "Gyldensten", som skal danne grundlag
for kommunernes budgettering for årene 1981 og 1982.
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Vedr, ejendommen Toftekrogen 23 , Kyndby .

/

forespørger om evt. medarbejdere
i kommunen

eller andre måtte være interesset i

køb af ovennævnte ejendoia.
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^ s/ / x A Vedr« etablering af elevator på Plejehjem« —_ & / c
met nDe tre Ege":
'Éu, «; <
/ /
7 1"
*
I forbindelse med den indsendte ansøgning
til Helsefonden om tilskud til opførelse
/L iU -C ( f **^ S i
C ^ c / j
af 1 elevator på plejehjemmet har repræsen
tanter fra Helsefinden aflagt besøg på "De
tre Ege" den 24*4*198o.
•Bestyrelsesformanden gav mundtligt udtryk
Ifor, at kommunen kunne forvente et betyde
ligt tilskud til projektet samtidig med at
.man henstillede at projektet allerede søg
tes udført i 198o.
SOCIALUDVALGET den 12.5*198o: Man anmoder
teknisk forvaltning om at fremsende projek
udkast - bilagt økonomisk oversigt«,
j Teknisk forvaltning fremsender projekt og
økonomisk opstilling vedr. etablering af
elevatoren således:
98.4oo kr
Elevator (tilbud vedlagt)
46,000 kr.
Murer og betonarbejde
14*ooo kr.
Tømrer- og snedkerarbejde
7 *5oo kr.
Blik arbejde
11.5oo kr.
El arbe jde
2 .000 kr.
Malerarbe jde
5.000 kr.
Diverse
184*4oo kr.
Ialt
37*341 kr
Moms a 1/4 pct.
ialt ca.
221.741 kr,
Udvalget bedes tage stilling til hvorvidt
arbejde med byrådets godkendelse kan igang
sættes i regnskabsåret 198o, således at er
delig tilskudsansøgning kan indsendes til
Helsefonden.
S oc1s ludva Ige t d . 24 *6 ,8o t Anbefales iværksat i
198o overfor byrådet/økonomiudvalget, tilskud søg
hos Helsefonden.
Kommunaldirektøren:
Da Moms er steget til 22°/o bliver overslaget
jfr. ovenstående
kr, 221.741
Yderligere moms 1 3/4
f_____ 3 .227
Eller ialt
kr. 224,968
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Ansøgning om tilskud til hø,jskole.

H . P . Hanaens og hustrus mindelegat0
Skolenævnet ved "Solbakkeokolen" .fremsender indstilling vedr, indsendte ansøgninger til
legatet, der er indkpmrael 4 ansøgninger der alle
af Skolenævnet er indstillet til at komme i be
tragtning af legatportioner«

\
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Personale til social- og sundhedsforvalt
ningen:
Besættelse af opslået ledig stilling som
assistent i socialforvaltningens dagpenge
og sygesikringsgruppe. I perioden 1 .8 . 1 .11.198o som vikar med beskæftigelse 40
timer ugl. Pra 1.11.198o med fast beskæf
tigelse 2o timer ugl. Der er indkommet fø.
gende ansøgninger:
1.
2,
3>
4,
5,

7»
8

.

9,

11

.

12.
13,
14,
15
.1.6.
.17,

i 18.,
j 19,
2o.

fortsættes side 2

Personale til social- og sundhedsforvaltnincen,
side 2, fortsat:
SSF, den 2o«6»198o der har været 4 ansøgere til
samtale, og følgende indstilles til ansættelse:

1)
2)
hvilket er godkendt af administrationschefen*
Sagen fremsendes til efterretning for økonomiud'
valget*

TILLÆGSDAGSORDEN:

15^

/

Sogneskolens ledelse og skolenævn ansøger
om tilladelse til at ansætte praktisk med
hjælp i børnehaveklasserne i skoleåret 80/
81, uagtet elevtallene ikke overstiger 18
pr. klasse.
Skolekommissionen den 18/6-80:
Forslaget blev genstand for afstemning med
følgende resultat:
9 medlemmer stemte for
2
“
imod
1
~
undlod at stemme
1
var fraværende
Forslaget fremsendes således med anbefaling
til kulturelt udvcilg,
KULTURELT UDVALG 30 .6 .8 0 : Fremsendes uden anbefa

ling,

16.
jM -

I

Bevilling vedr. historie 8.-9- klassetrin
Kulturelt udvalg den 19/5-80:
Der bevilges kr. 50,- pr. elev.
Kulturelt udvalg den 16/6-80:
Bogholderen anmodes om at fremsætte forsla
til budgetomplacering (tillægsbevilling)
på kr. 15.000 til brug for undervisnings
midler til faget historie.
Undervisningsministeriet har fastsat nye
bestemmelser for undervisning i faget, der
befordrer udvidet materiale.
Bogh. d. 24.6.8o
Ben forventede merudgift på
Sogoeskolen
ca, 18o elever a kr, 5o,oo ...„kr, 9«ooo
Kellegårdskolen
ca. 8o elever a kr0 'j o ,oo .... 11 4«ooo
kr. l^.ooo
kan holdes inden for det i budgettet afsatte
rammebeløb,
Byrådet skal derfor alene tage stilling til
stigning i enhedsbeløbet for elever i 8. og
9. kl, fra kr. j j o til 62o i 1980
KULTURELT UDVALG 30.6.80; Fremsendes til økonomi- udvalg og byråd med anmodning om godkendelse.

Ansøgning om tilskud.
Personalets Kunstforening, Frederikssund sygehus
ansøger i skrivelse af 11. juni 1980 om tilskud
til leje af kunstudstillinger m.v., som etableres
på sygehuset for at skabe et mere patientvenligt

miljø,

KULTURELT UDVAr/l 30.6.80: Fremsendes til økono
miudvalget.

18.

Åy V.

/

Dalby Idrætsforening v/ Kent Ustrup anmo
der i skrivelse af den 7/9-79 om en rede
gørelse for følgende forhold ang. idræts
foreningens behov for udendørs baneanlæg:
1) Lejekontrakten med
udløber efter 198o. Hvordan skal fore
ningens banebehov dækkes efter 19So- ?
2) Det påpeges, at kulturelt udvalg har
stillet en løsning i udsigt i 1971, da
idrætsforeningens selv anlagde banen
vod Storgårdsvej„og med en afklaring
inden kontraktens udløb.
3) Efter idrætsforeningens skøn vil de ny
baneanlæg ved Solbakkeskolen ikke være
klar til sæsonen 1981.
4) Idrætsforeningen imødeser resultatet
af fritidsnævnets nærmere drøftelse af
sagen.
Kulturelt udvalg den 16/9-79
Formanden tager en samtale med
og sagen genoptages på udvalgsmø
det den 1. okt. 1979.
'

Kulturelt udvalg den l/lo-79:
Formanden orienterede om, at
har taget beslutning om ikke at
forny lejekontrakten efter 198o.
Udvalget besluttede at tage sagen til fo
reløbig efterretning, idet man afventer
udtalelse fra Hovedstadsrådet ang. lokal
plan for Dalby og evt. arealerhvervelse
for de nye træningsbaner.
Kulturelt udvalg den 19/5-80:
Man afventer sagsudviklingen omkring nyt
lokalplanforslag og en evt. mulighed for
at starte anlæg af en fodboldbane sidelø
bende med planlægningen.
SEKRETARIATET 25.6.80: Dalby Maskinforretning
fremsender, efter forhandling den 20.6.1980,
skrivelse af 24.6..1980, hvori man tilbyder kom
munen at leje arealet i perioden 1.3.1981 til
28.2.1982 for et beløb på kr. 8.000.~
KULTURELT UDVALG 30.6.80: Man anbefaler, at Dalby
Maskinfabriks tilbud af 24.6.8c godkendes.
Man anbefaler tillige, at man lejer arealet til
hørende
til en pris af samme
størrelse (nK-pris) som betales til Dalby Maskin
fabrik. Dog min. kr. 2000,Der udarbejdes kontrakt samt foretages en opmå
ling af arealerne.
SEKRETARIATET 1.7.80:
Areal fra Dalby Maskinfabrik: ca.
Areal fra

ca.

12.500 m 2
6.600 m 2
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Tillægsbevilling ~ kult, udvalg
På udvalgsmøde pr. 5 *11*79 blev det besluttet,
at ansætte en pedel på Køllegårdhallen, som
skulle føre tilsyn og yde bistand.
På grund heraf søges om tillægsbevilling for
198o på ialt kr. I 0 0 .0 0 0 ( 0 3 2 - 0 4 - 0 I 0 - 0 3 ) •
Beløbet foreslås dækket ved nedsættelse af
budgetbeløb for pedel og rengøring på
Kignæshallen
(o32-o2-o2o-oo^ kr.
15*000
Møllegårdskolen ( 3 o l - o 8 - 3 1 o - ° 7 ) 11
8 5 .0 0 0
KULTURELT UDVALG 30.6.80; Fremsendes til økonomi
udvalget med ansøgning om tillægsbevilling.
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Budgetbesparelser vedr. .1981
Under henvisning til tidl. beslutning op
lyses, at den samlede besparelse på adminis trationskontoen excl. lønninger udgør 5 °/°
af 4*3 mill. eller kr. 128 .574 *
På afdelingsledermøde pr. 2.7.80 er følgende
besparelser foreslået:
område

tidl.
forslag

nyt
forslag

Adm, bygning
60I 00 060 o5 143 *89 o I30.000
Rengøring
60I 00 14o 08
22.26o . I5.000
Sekretariat kontorhold
603 00 llo o5
l6,2oo
lo.ooo
øvrige fællesforrn.
uddannelse
6o5 00 080 00
7b*28o
65.000
Maskiner og inventar
605 00 19o o2 176.940 15o<>ooo
EDB
605 00 230 5o
55 .64o
0
605 00 240 06
56.I80
80.000
Kommunal information
605 00 25o o2
13 *35o
3 *35o
Afskrivning af tilgodeh.
6o 5 oo 380 07
l6 .35o
lo.ooo
Bidrag til forskellige formål
6o5 00 390 03
41 .42o
35*000
Teknisk forv. kcntorh.
607 00 I30 00
54.000
40.000
Samlet spareforslag

besparelse

13 .89 o
7.26o
6.2oo

6 .28o
26.940

55*640
*5- 23.82o
lo.ooo
6.350
6.420
14.000
129.160

