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MØDET MANDAG DEN 19.

APRIL 1971.

Fraværende: Egon Jensen.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-k. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

1. Beretning om Slagelse kommunale skolevæsen fra 1. august 1969
- 31. juli 1970.
D.K. .851.077.

m. Fra Kommunernes Landsforening er 30.3.1971 fremsendt overenskomst vedr.
ledere ved alderdomshjem samt syge- og plejehjem, der ikke har
uddannelse som statsautoriseret sygeplejerske, samt disses på hjem
met beskæftigede ægtefæller.
D.K..832.
a-m. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Økonomiudvalget anbefalede 14.4.1971, at morarenter vedr. de afgifter
og bidrag, der af kommunen opkræves sammen med kommunale og
amtskommunale ejendomsskatter, opkræves med samme procent som ved lov
nr. 69 af 3. marts 1971 er fastsat som morarente vedr. ejendomsskatter (forhøjet fra 1/2%
månedlig til 1% månedlig).
D.K. .003.13.
Vedtoges.

b. Meddelelse af 30.3.1971 fra Kommunernes Landsforening om afhol
delse af delegeret møde fredag den 11.6.1971 i Ålborg.
I henhold til foreningens vedtægter kan medlemskommunerne vælge en stemmeberet
tiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse
af registerfolketallet.
Økonomiudvalget indstillede som følge heraf, at murermester Viggo Larsen
nyvælges som delegeret, og at der vælges følgende stedfortrædere:
1. for borgmester Aage Nørgaard: arbejdsform id 1er Frode Hansen og
2. for murermester Viggo Larsen: typograf Arnold Pedersen.
D.K..075.711.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgninger om tilskud til følgende forsamlingshuse:
a. Ottestrup forsamlingshus,
b. Keldstrup forsamlingshus,
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c. Tyvelse forsamlingshus.
Økonomiudvalget indstillede, at der bevilges kr. 1.000,- til hver ansøger.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger foreslog 23.3.1971, at der som
en forsøgsordning ansættes en person f.eks. en opsynsmand 2-3 timer dagligt
til at føre tilsyn på legepladsen ved Kierulffsvej.
Forslaget ønskedes iværksat i tiden 1. april - 1. september d.å. og udgiften
var anslået til kr. 3. - 4.000,-, der foresloges konteret på konto 20.01.09.06,
bænke, legegrejer m.v.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.712.2.
Vedtoges.
e. Ansøgning fra Slagelse sociale Boligselskab om godkendelse
af totalprojekt for opførelse af
1. 1 stk. etagehus indeholdende 96 lejligheder og
2. 3 børneinstitutioner (vuggestue, børnehave og børnehave for handi
cappede børn)
beliggende på en parcel af matr.nr. 75 b og 78 a af Slagelse købstads markjor
der ved Byskovvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Anbefales.

f. Ansøgning fra Dansk almennyttigt Boligselskab for Fælles
organisationens Boligforening om godkendelse af totalprojekt
for opførelse af en b eb oels es blok med 96 lejligheder på matr.nr. 75 b
og 78 a af Slagelse købstads markjorder ved Odinsvej, Byskovvej og Pantholm.
Anbefalet af Økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Anbefales.

g. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er for Slagelse almen
nyttige Boligselskab fremsendt byggeregnskab for byggeriet (4 bebo
elsesblokke med 136 lejligheder) på matr.nr. 21 ab af markjorderne,
Albert Ibsensvej 58 - 84.
Anskaffelsessummen er opgjort til kr. 11.109.824,79 mod budgetteret
kr. 11.000.000,-.
Økonomiudvalget indstillede, at regnskabet fremsendes til boligministeriet med
byrådets anbefaling.
D.K. .778.532.
Anbefales.
h. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er 17.3.1971 fremsendt forslag til
2.
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nye vedtægter for Slagelse almennyttige Boligselskab.
Økonomiudvalget indstillede, at forslaget anbefales.
D.K..778.532.077.6.
Anbefales.
i. Ansøgning af 18.3.1971 fra Lions Club om tilladelse til afholdelse
af festligheder til fordel for Lions Club’s ” Bi Idsø-fond” lørdag
den 15. og søndag den 16. maj 1971, - således at der disponeres over
Rådhuspladsens vestlige halvdel fra torsdag den 13.5., kl. 21.00, og over resten af
pladsen fra fredag den 14.5., kl. 21.00.
Vejudvalget anbefalede, at ansøgningen imødekommes.
D.K..811.
Blev imødekommet.

k. Ansøgning fra forældreforeningen ”Centralsygehusets Børneinsti
tutioner” om godkendelse af totalprojekt og om statsstøtte til op
førelse af
1. en vuggestue for 30 børn og
2. en børnehave for 60 børn
beliggende på en parcel af matr.nr. 55 fr af Slagelse købstads markjorder, Strudsbergsvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 842.711.
Anbefales.

l. Økonomiudvalget fremsendte 14.4.1971 en af udvalget for kommunale værker
den 25.3.1971 fremsendt ansøgning fra H. Jul. Fjerring som konsulent for Stillinge
Strands vandværk, om tilladelse til udvidelse af det nævnte vandværks
vandindvindingsret.
Udvalget for kommunale værker havde for sit vedkommende ingen indvendinger
mod ansøgningen.
D.K..824.11.628.112.1.
Blev imødekommet.
m. Fra skolekommissionen er fremsendt forslag til skoleplan for Slagelse
kommunale skolevæsen.
Forslaget er i det væsentlige en ajourføring af gældende bestemmelser i den tidlige
re Slagelse kommune.
D.K..851.12.
Godkendtes.
n. Kulturudvalget indstillede 31.3.1971, at bibliotekets filial i Hallelev
nedlægges som folkebiblioteks filial pr. 1.7.1971 og herefter fortsætter
som skolebibliotek alene. Filialerne i Stillinge og Havrebjerg ønskes opretholdt
som hidtil indtil videre.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..852.
Vedtoges.
3.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 14.1.1971 fra udvalget for skolevæsen om en tillægsbevil
ling stor kr. 18. 000,- til dækning af udgiften ved e t a b 1 e r i n g af børne
haveklasse ved Hallelevskolen.
Udvalget oplyste, at de årlige driftsudgifter var anslået til kr. 16.000,-, hvoraf
60% refunderes af staten.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.

b. Udvalget for kommunale værker indstillede 31.3.1971, at der til brug for
elværket indkøbes en lastbil med hydraulisk arbejdsplatform.
Pris kr. 15 8.664,- excl. moms.
Udvalget bemærkede, at vognen føist vil kunne leveres omkring 1.12.1971, og udvalget foreslog, at bevillingen afholdes af et på elværkets regn
skab for 1970/71 forventet overskud.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.70/71.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.
c. Vejudvalget indstillede 6.4.1971, at der foretages en facademaling af
forbrændingscentralens facader og skorsten.
Under forudsætning af, at denne indstilling godkendes, ansøgte udvalget samtidig
om en tillægsbevilling stor kr. 50.000,- til formålet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

d. Ansøgning af 9.2.1971 fra sportsudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 90.000 ,- for 1971/72 til konto 20.01.05.04 til afholdelse af udgiften
til retablering af diverse parker og anlæg samt vedligeholdelse af samme.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..853.

4

4. REGULATIV FOR DAGRENOVATIONEN.
a. Vejudvalget har 6.4.1971 fremsendt forslag til "Regulativ for dag
renovationens udførelse i Slagelse kommune".
Ved regulativets gennemførelse udvides dagrenovationsordningen til at omfatte he
le Slagelse kommune, der indføres papirsække over-alt, der etableres en særlig ordning
for indsamling at stort affald m.m., og der fastsættes nærmere regler for aflevering af

4.
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affald på forbrændingscentralen og på lossepladserne.
D.K..777.8.628.43.
Vedtoges.
b. Fra vejudvalget er 6.4.1971 fremsendt forslag til "Tillæg til sundheds
vedtægterne i kommunen", - nødvendiggjort som følge af det nye regulativ for
dagrenovationens udførelse.
D.K..772.077.6.
Vedtoges.

c. Vejudvalget indstillede 6.4.1971, at der med virkning fra 1. april 1971 fast
sættes følgende takster for dagrenovationens udførelse i kommunen:
Almindelig dagrenovation i helårsområder:
kr. 160, - pr. år excl. moms.
Almindelig dagrenovation i sommerhusområder:
kr. 80, - pr. år excl. moms.

Afhentningskort (for afhentning af stort affald):
kr. 4,- pr. stk. incl. moms.
4 stk. ekstra papirsække (til opsamling af stort affald):
kr. 4, - incl. moms.

For aflevering af affald på forbrændings centralen eller på lossepladser:
mindre mængde, der kan transporteres i personvogn, på cykel eller lignende:
gratis,

varevognslæs: kr. 4,- eller kr. 8,- efter størrelse,
lastvognslæs: kr. 12, - eller kr. 16, - efter størrelse,

særlige renovationsvogne og lignende: kr. 20, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.
Vedtoges.

For lukkede døre

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 11.2.1971 fra Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbund, Slagelse
afd. for Kristian Lehmann Jensen og Chr. Poulsen, el- og varmevær
ket, om bibeholdelse af bestillingstillæg, der p.t. udgør kr. 992,98 for
hver, - men i henhold til de nye lønregler skal aftrappes med 1/3 i 1971, 1/3 i 1972
og 1/3 i 1973.
5.
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Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen.
D.K..832.
Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning af 29.12.1970 ffa kontorassistent Axel Werner D. Pind,
tidligere gasværkets kontor, om understøttelse i henhold til understøttel
sesordningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.
Anbefalet af udvalget for kommunale værker.
(Bevilling forudsætter dispensation fra 15-års bestemmelsen).
Anbefalet af økonomiudvalget (kr. 360,- årligt + dyrtidstillæg, - i alt p.t.
kr. 1.960,- årligt).
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.
c. Økonomiudvalget indstillede 15.4.1971, at honoraret til formand og
sekretær i huslejenævnet som følge af kommunesammenlægningen
pr. 1. april 1970 med virkning fra samme dato forhøjes med
20%.
Hidtidigt honorar til hver:
kr. 2.000,- pr. år + midlertidigt tillæg + dyrtidstillæg. Der er foretaget en opgørelse
over antallet af sager behandlet efter 1. april 1970, hvorefter arbejdet skønnes at være
forøget med ca. 20%.
D.K. .778.5.
Vedtoges.

d. Ansøgning fra murermester Poul Erik Jensen,
Slagelse, om autorisation som kloakmester.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Blev imødekommet.

Strudsbergsvej 60,

e. Ansøgning af 23.3.1971 fra Anna Seh es ted, Vestre Ringgade 37, om
tilladelse til forhandling af beuf-sand wiches fra stadepladsen
med pølsevognen ved Jernbanegade.
(Byrådet har 25.5.1970 vedtaget, at det ikke vil blive tilladt forhandlere på
kommunens stadepladser at udvide deres varesortiment udover det hidtil godkendte).
Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen.
D.K..754.2.
Ansøgningen blev afslået med 10 stemmer mod 9 stemmer, idet 1 medlem und
lod at stemme.

f. Værkudvalget indstillede 7.4.1971, at der meddeles gas- og vandmes
ter Carl Jørgen Jørgensen, Holbækvej 102, Sorø, autorisation som
fjernvarmeinstallatør under Slagelse kommunes varmeværk.
D.K. .072.211.

6.
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g. Ansøgning fra ”Samarbejdsgruppen i Slagelse angående et even
tuelt nyt projekthus” om et tilskud stort kr. 1.000,- til udgivelse af en
rapport om projekthuse i Slagelse.
Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen men indstillede, at man til
byder at mangfoldiggøre materialet i et passende antal eksemplarer.
D.K..073.54.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 17 stemmer mod 2 stemmer, idet 1
medlem undlod at stemme.
h. Vedr. kontorassistenter beskæftiget på Centralbiblioteket.
Økonomiudvalget indstillede 30.3.1971, at følgende, der har enten kommunal
elevuddannelse eller lærlingeuddannelse inden for kontorfaget, med virkning fra 1. juli
1970 antages som ikke-tjenestemandsansatte kommuneassistenter, - indtil videre med tje
neste ved Centralbiblioteket:

Birthe Felding, født 7. juni 1945,
Kirsten Rasmussen, født 31. januar 1948 og
Anne Marie Sørensen, født 24. juni 1944.

Udvalget indstillede endvidere, at følgende, der ikke opfylder de uddannelsesmæssi
ge forudsætninger for ansættelse som kommuneassistenter, - med virkning fra 1. juli 1970
meddeles en ansættelse af byrådet som ikke-tjenestemandsansatte kontorassistenter:

Edith Nielsen, født 28. november 1923,

Ildiko Horvath, født 4. marts 1944,
Else Marie Johansen, født 3. maj 1925,

Jytte Nielsen, født 29. august 1931,
Sonja Nielsen, født 26. august 1943,
Yrsa Nielsen, født 21. december 1921 og

Margrethe Nielsen, født 10. april 1944.
D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
i. Fornyet behandling af ansøgning af 24.2.1971 fra kontorassistent Inge
Birthe Christiansen, kassekontoret, om nedsættelse af arbejdstiden til
2/3 fra 1.6.1971.
Økonomiudvalget indstillede efter fornyet overvejelse, at der meddeles ansøgeren
tilladelse til 1/2-tidsbeskæftigelse.
D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

k. Ansøgning af 10.3.1971 fra kont orass is tent Bodil Chris t i ans en , skat7.
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te inspektoratet, om ansættelse som tjenestemandsansat kommuneassi
stent.
Anbefalet af økonomiudvalget (med virkning fra 1.4.1971).
D.K..075.5.084.
Blev imødekommet med virkning fra 1.4.1971.
l. Ansøgning fra kontorassistent Sonja Nielsen, Centralbiblioteket,
om fortsat nedsættelse af det ugentlige timetal til 25 indtil 30.
november 1971 .
Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 31.3.1971, at ansøgningen imødekom
mes (mod tilsvarende reduktion i lønnen), - under forudsætning af, at vikaren: Bente
Volt kan fortsætte indtil den nævnte dato.
Udvalget henstillede endelig, at det indskærpes, at timereduktionen herefter ikke
kan forventes forlænget.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Udvalgets indstilling vedtoges.

m. Økonomiudvalget indstillede 14.4.1971, at Finn Stjernstrøm Nielsen,
Slaglille, tjenestemandsansættes som kommuneassistent med tiltræden
snarest, senest den 1. august d.å.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 32 ansøgninger.
D.K..084.
Udvalgets indstilling vedtoges.

6

6. SALG AF GRUNDE.

a. Ansøgning fra Jonna Jensen, Rønnesholm 16, Sønderup, om køb af matr.
259 b af markjorderne, beliggende ved Pantholm.
Økonomiudvalget indstillede, at parcellen, af areal 780 m2, sælges for
kr. 26.364,- (kr. 33,80 pr. m2) incl. elafgift, vandafgift og kloakstik men excl.
kloakbidrag, elstik, vandstik og udstykningsomkostninger.
D.K. .073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

nr.

b. Ansøgning af 22.3.1971 fra Jan Ros as co, Slotsvænget 30, om køb af par
cel 7 af matr.nr. 257 b af markjorderne.
Økonomiudvalget indstillede, at parcellen, af areal 826 m2, sælges for
kr. 30.644,60 (kr. 37,10 pr. m2) incl. elafgift, vandafgift og kloakstik men excl.
kloakbidrag, elstik, vandstik og udstykningsomkostninger.
D.K. .073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 29.3.1971 fra B. Møller Sørensen, Vesterport 6,om køb af
parcel nr. 8 af matr.nr. 257 b af markjorderne.
8.
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Økonomiudvalget indstillede, at parcellen, af areal 841 m2, sælges for
kr. 30.570,40 (kr. 37,10 pr. m2) incl. elafgift, vandafgift og kloakstik men excl.
kloakbidrag, elstik, vandstik og udstykningsomkostninger.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 29.3.1971 fra K . Åstrup Hansen, Rugvej 15, Korsør, og
Erling Nielsen, Tidselbjergvej 27, Slagelse, om køb af parcel nr. 2 og 11
af matr.nr. 257 b af markjorderne.
Økonomiudvalget indstillede, at parcellerne, af areal 896 og 742 m2, sælges for
kr. 37,10 pr. m2 incl. elafgift, vandafgift og kloakstik men excl. kloakbidrag, elstik,
vandstik og udstykningsomkostninger.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

Udenfor dagsordenen

e. Det vedtoges at bemyndige økonomiudvalget til at forestå salg
af byggegrunde på de af byrådet vedtagne salgsvilkår og -priser.
D.K..073.511.2.

7. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 24.3.1971 fra Arbejdsformidlingen i Slagelse om til
ladelse til at inddrage en lejlighed i ejendommen Torvegade 24,
II. til kontorer.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.82-24.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 19.3.1971 fra Tage Nielsen, Danasvej 4, om tilladel
se til at inddrage I. sals lejligheden til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.6-4.
Blev imødekommet.
c. Ansøgning af 27.3.1971 fra D. Jensen, Mariendals Alle 17, om
tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden i ejendommen til
eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.37-17.
Blev imødekommet.

9.
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8. BYGGESAGER.
Fra udvalget for faste ejendomme er 1.4.1971 fremsendt en ansøgning fra
arkitekt Hugo Holkjær, Næstved, om godkendelse af projekt til op
førelse af en garage på ejendommen matr.nr. 7 s af Slagelse
købstads markjorder, Set. Jørgensgade 24, ejer: Arthur Hauritz.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
D.K..073.511.2.
Godkendtes.

9

9. SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 12.3.1971 fra timelærer Else Marie Møller om afsked
fra 31. juli 1971 at regne.
Skolekommissionen indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

b. Undervisningsministeriet meddelte 16.2.1971, at der ved kongelig resolution er
meddelt skoleinspektør ved Møllegårdsskolen: Arne Rosenholm afsked
på grund af alder fra 31.7.1971 at regne.
D.K.. 851.11.
Til efterretning. Byrådet tilsluttede sig en udtalelse fra borgmesteren, der udtrykte
taknemmelighed over og påskønnelse af skoleinspektørens gerning i skolen og i forholdet
til børn og forældre.
c. Skolekommissionen indstillede 2.4.1971, at følgende ansættes ved det
kommunale skolevæsen:
Pr. 1. august 1971:
Som timelærere:

lærer Leif Egon Svendsen, Slagelse,
lærerstuderende Freddie Alfastsen, Slagelse,
Bruno Flygare, Frederiksberg,
Elisabeth Jensen, Slagelse,
Lars Henrik S. Jensen, Slagelse,
Vagn Kr. Jensen Lauridsen, Esbjerg,
Benny Petersen, Holbæk, og
Henning Vognsen, Jelling.
Pr. 1. august 1971:
Som faste lærere:

lærer Gerda Carstensen, Fårdrup, Slagelse,
Mogens A. Hansen, Slagelse,

10.
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lærer Frode Jensen, Hariskov,
Lis Medom, Albertslund, og
Per Sinding Steensberg, Nykøbing F.
Pr. 1. december 1971:
S om timelærer:

lærerstuderende Grethe Møller, Sunds.

D.K..851.11.
Vedtoges.
d. Skoleudvalget indstillede 31.3.1971, at der som følge af Marievangsskolens udvidelse, anskaffes diverse inventar for i alt kr. 274.523,69 + moms,
d.v.s. ialtkr. 315.702,24.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Udvalgets indstilling vedtoges med 16 stemmer mod 3 stemmer, idet 1 medlem
undlod at stemme. E.L. Anderberg motiverede sin afstemning imod udvalgets indstilling
med mistillid til de konsulenter, der havde rådgivet kommunen i denne sag.

e. Udvalget for faste ejendomme indstillede 2.4.1971, at et tilbud på belys
ningsarmaturer i tilbygningen til Marievangsskolen fra Næstved
Elektriker A/S på kr. 86.260 , 50 incl. moms accepteres.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vedtoges.

f. Udvalget for faste ejendomme indstillede 2.4.1971, at ventilationsentrepri
sen på 3. etape af Nørrevangsskolen overdrages den ved den afholdte li
citation laveste tilbudsgivende: firmaet Glent og Co. A/S, Odense, for i
alt kr. 434.850,- excl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vedtoges.
g. Udvalget for faste ejendomme indstillede 2.4.1971, at gulvbelægningsen
treprisen på 3. etape af Nørrevangsskolen overdrages firmaet E.J.
Bonus, Slagelse, for kr. 260.200 ,-.
Under henvisning til de af arkitektfirmaet Steudel og Knudsen Pedersen givne oplys
ninger om den laveste tilbudsgivende (firmaet C. Riis Bonne, København) kunne udvalget
ikke anbefale, at dennes tilbud accepteres.
Økonomiudvalget indstillede, at en tre pr is e n overdrages C. Riis Bonne,
København, for kr. 259.312,87.
D.K..851.162.
Et forslag om at sagen blev oversendt til ejendomsudvalget til fornyet overvejelse
blev forkastet med 10 stemmer mod 10.
Det vedtoges herefter med 12 stemmer mod 4 stemmer at overdrage entreprisen til
11.
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C. Riis Bonne, København.
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10. SOCIALSAGER

MØDET MANDAG DEN 10.

MAJ 1971.

Fraværende: Ingen.
Til behandling forelå:

11

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-r. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

s. Vestsjællands amtskommune meddelte 15.4.1971, at de promiller, hvor
efter den amtskommunale ejendomsskat for 1971/72 skal opkræ
ves, er fastsat således:

Grundskyldspromille ............................................. 20
Ejendomsskyldpromille...........................................

Dækningsafgift af grundværdi

........ ..

Dækningsafgift af forskelsværdi.........................

0/00

8,96 0/00
10

0/00

3,75 0/00

D. K..713.073.551.
t. Fra boligministeriet er 27.4.1971 fremsendt meddelelse om sammensæt
ningen af byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen .
D.K.. 074.

u. Fra Kommunernes Landsforening er 15.4.1971 fremsendt pens ions régulativ for ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale samt regulativ
for opsparingsordning for ikke-tj enestemandsansat kontorpersona
le.
D.K.. 087.41.
v. Fra Kommunernes Landsforening er 23.4.1971 fremsendt den med IngeniørSammenslutningen indgåede o verens korns t vedr. teknikumingeniørers an
sættelsesforhold. Overenskomsten har virkning fra 1.4.1970.
D.K..832.

12.
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x. Fra Kommunernes Landsforening er 29.4.1971 fremsendt en cirkulæreskrivelse
vedr. forholdene omkring sygekassernes sammenlægning med kommu
nerne.
D.K. .848.42.071.2.
a-x. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG

a. Sportsudvalget indstillede 21.4.1971, at der ydes Slagelse Faldskærmsklub et tilskud stort kr. 4.500,- til indretning af lokaler for klubben i et
hus, klubben har lejet af konsortiet Slagelse Flyveplads.
Beløbet foresloges afholdt på konto 20.09.16.3.1971/72.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 078.51.
Vedtoges.
b. Forespørgsel af 15.4.1971 fra statsministeren om et tilskud fra kommu
nen til landsindsamlingen "Flygtning 71".
Økonomiudvalget indstillede, at der ydes et tilskud stort kr. 5.000,-.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 20 stemmer mod 1 stemme
c. Ansøgning af 11.3.1971 fra Slagelse Firma-Sport om et tilskud til
udgifter i forbindelse med afholdelse af en motionskampagne 1.
-23. maj 1971.
Sportsudvalget indstillede 14.4.1971, at der ydes Firma-Sporten et til
skud stort kr. 1.000 ,-,
Udgiften foresloges afholdt over konto 20.09.13.01.04., støtte til sports- og andre
ungdomsforanstaltninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

d. Sportsudvalget indstillede 14.4.1971, at der i anledning af afholdelsen af
nordisk ungdomsstævne i fodbold 29.7. - 2.8. 1971 ydes S.B. &
I’s ungd oms a fdeling et tilskud på kr. 8.000 ,- til forplejning af
ca. 150 drenge og ledere fra diverse nordiske venskabsbyer samt
kr. 500,- til præmier.
Udvalget ansøgte samtidig om tilladelse til, at udgiften dækkes således:
kr. 4.500,- på konto 20.09.13.01.04., støtte til sports- og andre ungdomsforan
staltninger og

kr. 4.000,- på konto 23.03.10.0., Nordisk Samarbejde.
Anbefalet af økonomiudvalget.

13.
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D.K. .078.51.
Vedtoges.
e. Vejudvalget indstillede 22.4.1971, at den private vej "Søndervang”
(en sidevej til Lillevangsvej) optages som offentlig bivej, og at der pålig nes "Ejerlauget Søndervang” et bidrag på kr. 12.000,- til istand
sættelse af vejen samt etablering af en vendeplads, således at bidraget forfalder til
kontant betaling, når istandsættelsen er fuldført.
Udvalget bemærkede, at vejens optagelse som offentlig bivej kræver amtsrådets
godkendelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .811.
Vedtoges.
f. Økonomiudvalget indstillede 5.5.1971, at der for det administrative
personale foretages en omlægning af arbejdstiden, således at denne
fremover bliver:

mandag: kl. 8.00 - 16.30,
tiisdag:

kl. 8.00 - 16.00,

onsdag:

kl. 8.00 - 16.00,

fredag:

kl. 8.00 - 16.00,

torsdag: kl. 8.00 - 18.00,
- alt med frokostpause kl. 13.00 - 13.45.

D.K..832.
Vedtoges med ikrafttræden så snart fornøden bekendtgørelse om den heraf følgen
de ændrede publikumsekspeditionstid er bekendtgjort.
g_ Socialstyrelsen, Børne- og Ungdomsforsorgen, har 1.4.1971
bevilget et tilskud på kr. 14.700,- til Slagelse Børneasyl til
etablering og montering af asylet under forudsætning af, at der af Slagelse kommune
ydes bømeasylet en tilsvarende støtte.
Socialudvalget har 16.4.1971 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 14.700,over konto 14.01.13.02.5.1970/71 (tilskud til oprettelse eller forbedring af ikke-kormmunale institutioner).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .842.711.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.
h. Socialstyrelsen, Børne- og Ungdomsforsorgen, har 1.4.1971
bevilget et tilskud stort kr. 15. 650,- til børnehaven Marievang
som ^etableringstilskud på betingelse af, at Slagelse kommune yder et
tilsvarende tilskud.
14.
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Socialudvalget har 16.4.1971 indstillet, at der ydes børnehaven et tilskud stort
kr. 15.650,- over konto 14.01.13.02.5.1970/71 (tilskud til oprettelse eller forbedring
af ikke-kommunale institutioner).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K.. 842.711.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.
i. Socialstyrelsen, Børne- og Ungdomsforsorgen, har 1.4.1971 be
vilget et tilskud stort kr. 5.600 ,- til Ros enkilde ve jens Børnein
stitutioner som etableringstilskud på betingelse af, at der af Slagelse
kommune ydes en tilsvarende støtte.
Socialudvalget har 16.4.1971 indstillet, at der ydes et tilskud stort kr. 5.600,over konto 14.01.13.02.5.1971/72 (tilskud til oprettelse eller forbedring af ikke-kommunale institutioner).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .842.711.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.

k. Fritidskommissionen og skolekommissionen har 22.4.1971 fremsendt forslag
om, at skoledirektøren bemyndiges til administrativt at udleje
de lokaler og ud e nd ørs a nlæg, der er egnede til ungdomsskolevirk
somhed, fritidsvirksomhed m.v. efter retningslinier, udfærdiget
af kommissionerne.
Kommissionerne har samtidig ansøgt om byrådets godkendelse af de nævnte ret
ningslinier samt om godkendelse af, at der gives skoledirektøren den nævnte bemyndigel
se.
D.K..851.162.073.513.2.
Vedtoges, idet de foreslåede retningslinier blev godkendt.
l. Fra Vestsjællands amtskommune, undervisnings- og kulturudvalget er under 15.4.
1971 til byrådets udtalelse fremsendt en ansøgning fra forældreforeningen ved Hallelev
skolen om, at der etableres ”fuld vinterkørsel" for skoleeleverne til
Hallelevskolen .
Skoleudvalget har 30.4.1971 udtalt, at udvalget for sit vedkommende ikke kan
gå ind for ansøgningen.
D.K..851.121.71.
Skoleudvalgets udtalelse blev tiltrådt.

m. Ansøgning af 4.4.1971 fra Slagelse Firmasport om, at der i Marievangs-området stilles en grund til rådighed for opførelse af en
sportshal, maksimalt dækkende 1.900 m2 i grundareal.
Anbefalet af s ports udvalget og økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Blev imødekommet.
15.
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n. Fra Valkeakoski er 5.4.1971 fremsendt indbydelse for 4
repræsentanter fra Slagelse til et venskabsbesøg i tiden
3. - 7.8.1971.
Økonomiudvalget indstillede 4.5.1971, at indbydelsen modtages, samt
at byrådet repræsenteres af borgmesteren og stadsingeniøren + yderligere 2
byrådsmedlemmer.
D. K..855.
Indbydelsen blev modtaget. Foruden borgmesteren og stadsingeniøren
blev som byrådets repræsentanter valgt:
Marie Andeisen med Carl Veysmann Jensen som suppleant og
E. Lindequist Madsen med Helge Jensen som suppleant.
'
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o. Sportsudvalget indstillede 27.4.1971, - efter fornyet behand
ling af sagen, - at der ydes Slagelse Tennisklub et tilskud
stort kr. 7 . 963, - til dækning af klubbens udgift til
kloakarbejder ved det nye klubhus.
Udgiften foresloges afholdt over konto 20.09.16.3.1971/72, støtte
til sports- og andre ungdomsforanstaltninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K.. 855.3.795.893.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 15.4.1971 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 7.000 ,- til etablering af legeplads for den
ved Hallelevskolen oprettede børnehaveklasse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.

b. Sportsudvalget anbefalede 14.4.1971, at arbejdet med etablering
af varmeanlæg og varmtvandsforsyning i Slagelse-Hallen
og omklædningsbygningen på stadion snarest påbegyndes, og at
kommunens andel i udgiften fastsættes til kr. 44.000,-.
Under forudsætning af godkendelse heraf ansøgte udvalget samtidig om
en tillægsbevilling stor kr. 44.000,- til konto 20.09.07.04. (gas, el, vand
og varme).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 855.3.795.893.
Blev tiltrådt, idet den ansøgte tillægsbevilling blev givet. Det vedto
ges at henstille til byrådets repræsentanter i haludvalget, at muligheden for
gasfyring i kedlerne undersøges.
16.
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For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Meddelelse fra ejendomsudvalget om resultatet af den den 4. maj
1971 afholdte licitation over arbejdet med nedrivning af ejen
dommen Smedegade 26 og en del af ejendommen Smedegade 24.
D.K.. 073.54.
Efter indstilling fra ejendomsudvalget vedtoges det at overdrage arbejdet til
entreprenør Eigil Larsen, der var lavestbydende med kr. 8.337,50. Det vedtoges sam
tidig at give en tillægsbevilling på samme beløb.

b. Kontorassistent A. Kirsten Hansen, bygningsinspektoratet,
har 28.4.1971 meddelt opsigelse af sin stilling som kontorassistent
ved kommunen fra 31.7.1971 at regne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .075.5.084.
Bevilgedes.
c. Socialudvalget indstillede 21.4.1971, at kommuneassistent Sonja
Skytte Pedersen, p.t. el- og varmeværkets kontor, ansættes i den opslåe
de stilling som halvdagsbeskæftiget assistent i socialforvaltnin 
gen, - med aflønning som kommuneassistent med samme lønanciennitet, som på
gældende i øjeblikket oppebærer ved sin ansættelse på el- og varmeværket.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges (forflyttelse).

d. Indstilling fra det sociale udvalg om, at Vera Jørgensen, Fru Ingesvej
15, Sorø, ansættes som kommuneassistent med tiltræden 1.6.1971 og med
aflønning på 2. trin i assistentklassen med anciennitet på dette løntrin fra 1.11.1970.
Økonomiudvalget indstillede, at pågældende ansættes på overenskomstmæssige
vilkår, d.v.s. på skalatrin 15 med anciennitet fra 1.11.1969.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Økonomiudvalget indstillede 30.4.1971, at fuldmægtig Mogens Peder
sen, Birkerød, - med virkning senest fra 1. august 1971, - ansættes som
fuldmægtig på slutløn (skalatrin 34) med tjeneste ved kommunens ligningsafde
ling.
D.K. .084.
f. Ansøgning af 6.4.1971 fra ”Antenneforeningen Marievang” om
tilladelse til placering af antennemast i forbindelse med even17.
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tuel etablering af fællesantenneanlæg for Marievangskvarteret.
Masten ønskes placeret i et grønt område vest for Sagavej ved matr.
nr. 3 fs (Vermundsvej 17).
Foreningen forpligter sig til, såfremt det kræves af Slagelse kommune, at flytte
antennemasten uden udgift for kommunen, såfremt det skulle blive aktuelt at fort
sætte Sagavej mod vest.
Økonomiudvalget foreslog 20.4.1971, at ansøgningen anbefales og, at generaldi
rektoratet for Post- og Telegrafvæsenet anmodes om såvel i dette som i fremtidige
tilfælde kun at give eventuelle tilladelser som midlertidige.
D.K. .754.25
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.
g. Fra vejudvalget er 27.4.1971 fremsendt de efter en indbudt licita
tion indkomne tilbud vedr. gennempresning af en kloakledning
under Næstvedbanen ved Idagård.
Udvalget indstillede, at et tilbud fra Egon B. Niemann, Sorø, - stort
kr. 96.517,-,- antages.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
h. Fra vejudvalget er 27.4.1971 fremsendt de ved en offentlig licita
tion indkomne 15 tilbud vedr. anlæg af et regnvandsbassin på
Idagård.
Udvalget indstillede, at et tilbud fra entreprenør Bo Larsen, Vester
gade 15, - stort kr. 206.396,25 antages.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
i. Ansøgning af 16.4.1971 fra murermester Poul Erik Jørgensen,
Herluf Trollesvej 148, om autorisation som kloakmester i Slagelse kom
mune.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Blev imødekommet.

k. Efter en afholdt licitation vedr. kloak- og vejarbejderne i
forbindelse med Roarsvejs forlængelse samt anlæg af ”sidevej
G” til Ro ars vej indstillede vejudvalget 21.4.1971, at et tilbud fra entre
prenør Troels Jørgensen, Hyllerup, antages.
Tilbudet lyder for så vidt angår kommunens andel i udgifterne på kr. 73.701,excl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
18.
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l. Forespørgsel af 2.4.1971 fra landsretssagfører Finn Tommerup for
direktør Oluf Nielsen som ejer af matr.nr. 64 u og 64 t af
markjorderne om kommunens krav med hensyn til etableringen af
vej (Merkurvej) på matr.nr. 64 u af markjorderne, - specielt med
henblik på direktørens udnyttelse af matr.nr. 64 t.
Vejudvalget indstillede 28.4.1971, at Merkurvej anlægges som en of
fentlig vej, og at udgiften fordeles således, at 1/3 betales af kommunen
og 1/3 af ejerne af henholdsvis matr.nr. 64 t og 64 u af mark
jorderne .
Udvalget bemærkede, at der ikke med nærværende indstilling var taget stilling
til tidspunktet for vejarbejdets udførelse.
Udvalget bemærkede, at udgiften ved vejanlægget pr. dato kunne anslås
tilkr. 250.000,-. Arbejdet forventedes tidligst udført i sommeren 1972.
Økonomiudvalget anbefalede 4.5.1971 vejudvalgets indstilling.
D.K. .811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
m. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er 5.4.1971 fremsendt til
byrådets erklæring ansøgning fra H.S. Frederiksen og Sønner,
Århus, om tilladelse til fragtmandskørsel fra Århus til Køge over
Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted.
Vejudvalget indstillede 27.4.1971, at ansøgningen anbefales.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.
n. Ansøgning af 11.3.1971 fra Elna Rigmor Lilly Pedersen, Strudsbergsvej 64, enke efter arbejdsmand. Helge Alfred Søndergaard Pedersen, om un
derstøttelse i henhold til ”understøttelsesordning for Slagelse
kommunes løst ansatte personale”.
Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen bevilges (kr. 540, - + dyrtidstillæg,
- p.t. i alt kr. 2.940,- årligt).
D.K..831.087.43
Bevilgedes.

o. Det sociale udvalg indstillede 15.4.1971, at Tove Larsen, Ægirsvej 10,
Slagelse, ansættes i stillingen som halvdagsbeskæftiget kontorassi
stent på plejehjemmet "Skovvang” med tiltrædelse snarest muligt.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 10 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.16.084.

5. BOLIGSAGER.
Ansøgning af 31.3.1971 fra Ejlif J.H.

15

Christiansen,

Akacievej 11,
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om tilladelse til at inddrage ejendommens stuelejlighed til eget
brug.
Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes, idet
den pågældende lejlighed ikke er ledig.
D.K..778.54.3-11.
Kunne ikke imødekommes.
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6. EJENDOMSERHVERVELSER.
a. Tømrermester Helge Jensen har 27.4.1971 fremsendt tilbud om
salg til kommunen af et ca. 3 . 000 m2 stort areal af matr.nr.
55 fs af markjorderne. Pris kr. 38.000,- kontant mod tinglysning af deklara
tion vedr. arealets beståen som grønt område. Arealet kan overtages efter afhøstning i
1971. Efter endelig opmåling af arealet ønskes en prisregulering på kr. 10,- pr. m2.
Økonomiudvalget indstillede 4.5.1971, at det nævnte areal købes for kr. 10,pr. m2 + kr. 40,- pr. løbende m facade + kr. 8.000,- til kloak. De 40,- kr. pr.
løbende m facade betales, når vejen er anlagt, som et vejbidrag.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
(Helge Jensen havde forladt mødet under sagens behandling).

b. Fra vejudvalget er 22.4.1971 fremsendt meddelelse om et med Sla
gelse gi. og ny kloster indgået forlig vedr. kommunens erhver
velse af et ca. 120 m2 stort areal af matr. nr. 69 ua af mark
jorderne, - et areal, der er nødvendiggjort erhvervet som følge af den igangvæ
rende udvidelse af Byskovvej på strækningen mellem Klosterbanken og Søndermarks vej.
Udvalget indstillede, at forliget og den heraf følgende erstatnings sum på
kr. 3. 080,- (reguleret efter endelig opmåling af de medgåede arealer) godkendes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
c. Økonomiudvalget indstillede 30.4.1971, at et ca. 8.100 m2 stort
areal af matr.nr. 23a, Kirke Stillinge, tilhørende gårdejer Ej
ner Nielsen, eksproprieres med det formål, at arealet anvendes
til offentlig parkeringsplads.
Udvalget indstillede endvidere, at der til ejeren fremsendes forligstilbud:
kr. 15,- pr. m2 for 7. 500 m2 og kr. 2,- pr. m2 for restarealet,
c a . 6 0 0 m2 .
Der anlægges mellem parkeringspladsen og sommerhusbebyggelsen et 3 m grønt
bælte, beplantet med maximum 2 m høje vækster.
D.K..811.656.1.01.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

20.
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7. UDSTYKNINGSSAGER.
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a. Fra tømrermester Helge Jensen er 25.1.1971 fremsendt udstyk
ningsforslag vedr. matr.nr. 55 fs af markjorderne.
Økonomiudvalget indstillede 4.5.1971, at forslaget godkendes, samt at det af
stadsingeniøren udarbejdede forslag til parcelsalgserklæring godkendes.
D.K. .777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
(Helge Jensen havde forladt mødet under sagens behandling).
b. Fra landinspektør Toft Jensen er 29.3.1971 fremsendt udstyknings
plan over matr.nr. 11 a, Kelstrup by, Kirke Stillinge sogn.
Økonomiudvalget indstillede 4.5.1971, at et af stadsingeniøren udarbejdet forslag
til ændring af udstykningsplanen, herunder at en projekteret vejadgang kun
godkendes som midlertidig, - samt et foislag til parcelsalgserklæring godkendes.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. BYGGESAGER.
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Ansøgning fra Eigil Petersen, Søholmparken 25, matr.nr. 8 em af
Holmstrup by, Slagelse Set. Peders landsogn, om tilladelse til
flytning af en overkørsel til grunden i forbindelse med opførelse
af en carport.
Ejendomsudvalget anbefalede 5.5.1971, at ansøgningen imødekommes, uagtet den
på ejendommen tinglyste deklaration, hvorefter de ved vejanlægget udførte overkørsler i
al fremtid skal anvendes som eneste adgang for ejendommene.
D.K..073.511.2.
Blev imødekommet.

9. SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 17.4.1971 fra lektor Birte Jacobsen om forlængelse af
orlov uden løn i tiden 1.8.1971 - 31.7.1972.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K. .851.11.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 15.4.1971 fra adjunkt Ebba Scharling, gymnasiet, om af
sked fra 31. juli 1971 at regne.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K. .851.11.
Bevilgedes.
21.
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c. Ansøgning af 16.4.1971 fra deltidsbeskæftiget ikke - tjenes temands ansat børnetandlæge Birgit Ellehauge om afsked fra 30. april 1971 at
regne.
Anbefalet af skoleudvalget.
D.K. .851.172.084.
Bevilgedes.

d. Skolekommissionen indstillede 30.4.1971, at lærerstuderende Vagn Aagesen, Haderslev, ansættes som timelærer ved det kommunale skole
væsen fra 1.8.1971 at regne.
D.K. .851.11.
Vedtoges.
e. Skolekommissionen indstillede 19.4.1971 eenstemmigt, at lærer på prøve
Hanne Rovsing Nielsen, Brøndby Strand, fra 1.8.1971 at regne ansættes
som lærer ved det kommunale skolevæsen.
Kommissionen indstillede endvidere, at fru Nielsen tillægges et timetal på 24
ugentlige timer.
D.K. .851.11.
Vedtoges.

f. Skolekommissionen indstillede 29.4.1971, at følgende timelærere ved det
kommunale skolevæsen meddeles varig ansættelse med virkning fra 1.
august 1971:

Lone Nørgaard, Marievangsskolen,
Niels Erik Strandholm Rasmussen, Nørrevangsskolen,
Lis Birgit Strandholm, Nørrevangsskolen,

Finn Alex Hjort Pedersen, Nørrevangsskolen,

Else-Marie Møller, Nørrevangsskolen,
Johnna Stephansen Madsen, Nørrevangsskolen,

H.C. Kyhnau Jensen, Nørrevangsskolen,
Flemming Frausing, Nørrevangsskolen,

Kirsten Hansen, Nørrevangsskolen.
Skolekommissionen indstillede samtidig, at års vikar Pia Hansen, Nørre
vangsskolen, tilbydes ansættelse som årsvikar i skoleåret 1 971/72,
idet kommissionen bemærkede, at den ikke kunne indstille pågældnede til varig ansæt
telse.
D.K. .851.11.
Vedtoges.
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g. Skolekommissionen indstillede 19.4.1971, at lektor Vilhelm Larsen og
adjunkt Flemming Dall udnævnes til studielektorer ved Slagelse
Gymnasium og HF fral. maj 1971 at regne.
D.K. .851.11.
Vedtoges.

h. Skolekommissionen indstillede 30.4.1971, at følgende ansættes som ad
junkter på prøve ved Slagelse Gymnasium og HF-kursus fra 1.8.1971
at regne:

1. cand.scient. Jens Dieter Harrebye, Søborg,
2. cand.phil. John Kaas Petersen, Albertslund, og
3. cand.phil. Jens Trencker, København.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 8 ansøgninger.
D.K..851.11.
Vedtoges.
i. Skolekommissionen indstillede 15.4.1971, at børnehavelærerinde Vivi
Steensberg, Nykøbing F., med virkning fra 1. august 1971 ansættes som del
tidsbeskæftiget fritidspædagog ved Slagelse kommunale skolevæsen
og med tjeneste på Nørrevangsskolen.
Kommissionen bemærkede, at der fra skoleåret 1972/73 forventes oprettet en børne
haveklasse ved Nørrevangsskolen, og at kommissionen til den tid vil tage spørgsmålet om
ansættelse af fru Steensberg som børnehaveklasseleder op.
D.K. .851.11.
Vedtoges.

k. Ansøgninger om tilskud til efterskoleophold m.m.:

1. Ansøgning fra Karl Johan Hansen, Østre Alle 51, om forhøjet tilskud til
datteren Inger Hansens deltagelse i efterskoleophold på Høng
Husmandsskole i tiden 3.9.1970 til 30.6.1971. Ansøgningen er motiveret med
ansøgerens sygdom.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget har indstillet, at der
ydes et ekstraordinært tilskud på kr. 682,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
2. Anders Chr. Helweg Povlsen, Bagervej 3 A, til et 4 måneders ophold
på "Den jyske Idrætsskole", Vejle.
Ungdomsskfclenævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget har indstillet, at
der ydes et tilskud stort kr. 205,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
3. Preben Christensen,
Ungdomsskole.

Torvegade 17, til et 5 måneders ophold på Sorø
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Ungdornsskolenævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget har indstillet, at
der ydes et tilskud på kr. 1.260,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.

4. Grete Schmidt, Skolevej 9, til et 3 måneders ophold på Gymna
stikhøjskolen i Ollerup.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget kunne ikke anbe
fale, at der ydes kommunalt tilskud, idet faderens skattepligtige indtægt ligger
over sygekassegrænsen.
Tiltrådt af økonomiudvalget.
D.K. .851.48.078.5.
1-3. Indstillingerne vedtoges.
4. Kunne ikke imødekommes.
Økonomiudvalget blev bemyndiget til at træffe endelig afgørelse i tilsvarende sa
ger efter de af byrådet vedtagne retningslinier.
l. Ansøgning fra Karen Sørensen, Skovvej 77, om tilskud i alt
kr. 300,- til dækning af bøger og indskrivningsgebyr for datte
rens deltagelse i teknisk forberedelseskursus. Ansøgningen er motiveret
med anstrengt økonomi.
Anbefalet af voksenundervisningsnævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget samt
økonomiudvalget.
D.K..851.483.
Bevilgedes.

m. Ansøgning af 14.3.1971 fra L.O.F. om kommunalt tilskud stort
2 6 9,30 , svarende til 1/4 af udgiften ved indkøb af 4 stk. væve.
Anbefalet af voksenundervisningsnævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget
samt økonomiudvalget.
D.K. .851.483.
Bevilgedes.
kr.

n. Ansøgning fra lærerinde i ungdomsskolen Kirsten Holm Ander
sen, Gormsvej 15, om dækning af kursusafgift m.m. for deltagelse i
et kursus i pædagogik på Magleås Højskole i tiden 14.6. - 3.7.
1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget har indstillet, at der
ydes pågældende et tilskud svarende til 1/2 af kursusafgiften samt fuld rejsegodtgørelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.073.551.
Indstillingen vedtoges.
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10. SOCIALSAGER.
24.

MØDET MANDAG DEN 24.

MAJ 1971.

Fraværende: E.L. Anderberg, G. Bjørsum, Viggo Larsen og Viggo Marker.
Til behandling forelå.

1. EFTERRETNINGSSAGER.
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a-b. + d-h. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

c. Beretning om skolevæsenet i Vestsjællands amtskommune med stati
stik pr. 1. september 1970.
D.K..851.077.7.
i. Fra Kommunernes Landsforening er 17.5.1971 fremsendt ”Aftale
mellem på den ene side Kommunernes Landsforening og på den
anden side HK og Dansk Socialrådgiverforening vedr. løn- og
ansættelsesvilkår for socialrådgivere ansat i kommuner, der har
afgivet bemyndigelse til Kommunernes Landsforening til at indgå
aftaler om løn- og ansættelsesvilkår."
D.K..832.
a-i. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Værkudvalget indstillede 5.5.1971, at samtlige 24 parceller på
"Etterbjerglodden", matr.nr. 76 a af markjorderne pålægges en
tilslutningsafgift for fjernvarmeforsyning på kr. 8.000 ,-, hvilket
beløb dækker en normaltilslutning på op til 20.000 kcal. Såfremt større ejendomme
skulle kræve en større tilslutning end de nævnte 20.000 kcal, foresloges den over
skydende tilslutning betalt efter normalprisen: 12 øre pr. installeret kcal.
Udvalget bemærkede, at der for tilslutning endvidere vil være at beta
le en stikledningspris på kr. 200,- pr. m regnet fra bagkant af fortov
til indvendig mur i ejendommen.
D.K..073.511.2.003.13.
Udvalgets indstilling vedtoges, og således at det tillige pålægges jordkøbere at
aftage deres varmeforbrug fra fjernvarmeværket.

b. Slagelse herreds Provstiudvalg meddelte 3.5.1971, at udvalget ef
ter bemyndigelse fra Roskilde stifts-øvrighed har meddelt sa m ty kite til, at der for
regnskabsåret 1971/72 til præstelønningskassen for Havrebjerg udbetales
et beløb på kr. 20.000,- udover det på kassens overslag for regnskabsåret
approberede ligningsbeløb.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Blev tiltrådt, idet lånet dækkes ved ligningen 1972/73.
25.
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c. Ansøgning af 3.2.1971 fra musikforeningen "Musica" om yderligere til
skud til dækning af udgifterne i forbindelse med "Märsta musik
skole*^ besøg i Slagelse i foråret 1971, samt om tilskud til de af for
eningen planlagte øvrige koncerter, - i alt kr. 2.900,-.
Kulturudvalget indstillede 4.5.1971, at der ydes et tilskud stort kr. 5 0 0 , til **Musica"s harmonikaorkesters deltagelse i en international træks pilkonkurrence i Bre
men i oktober 1971, og at dette tilskud afholdes af Kinos kulturelle fond.
Udvalget kunne ikke anbefale, at der ydes yderligere tilskud i forbindelse med
besøget fra Mäista musikskole.
for så vidt angår foreningens ansøgning om kr. 1.000,- til dækning af udgifterne
ved en koncert i Slagelse med violinvirtuosen Anker Buch foreslog udvalget, at det hen
stilles til foreningen at optage kontakt med andre musikforeninger, f. eks. "Musik og
Ungdom".
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 18.3.1971 fra Danske Amatørorkestres Sammenslutning
om et tilskud til orkestrets musikstævne på Liselund i tiden 21. - 23.
maj 1971.
Kulturudvalget indstillede 4.5.1971, at der ydes et tilskud stort
kr. 1 . 000, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

e. Slagelse sociale Boligselskab ansøgte om kommunal regaranti
til opførelse af en blok med 96 lejligheder og børnehave + vuggestue
på Byskovgaard, matr.nr. 75 b og 78 a af Slagelse købstads
markjorder.
Opførelsesudgifter:

Grundudgifter ......................................... kr. 2.278.100,Håndværkerudgifter............................... -

9.605.061,50

Omkostninger......................................... -

1.948.996,50

kr.13.832.158,00

D.K..778.532.
Vedtoges.
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f. Fællesorganisationens Boligforening ansøgte om kommunal re
garanti til opførelse af en blok med 96 lejligheder på Byskovgaard,
matr.nr. 75 b og 78 a af Slagelse købstads markjorder.
Opførelsesudgifter:

Grundudgifter......................................... kr. 1.888.100,-

Håndværkerudgifter............................... -

7.915.061,50

Omkostninger.........................................

1.406.838,50

kr. 11.210.000, D.K. .778.532.
Vedtoges.

g. Ejendomsudvalget indstillede 5.5.1971 på foranledning af en henvendelse fra
boligministeriet, at Slagelse kommune fortsat tilsluttes den i bolig
ministeriets cirkulære af 30.8.1968 omhandlede "anerkendelses
ordning for statikere", baseret på nogle af Dansk Ingeniørforening og Ingeniør
sammenslutningen vedtagne regler.
D.K..785.
Vedtoges.

h. Fra De Danske Redningskorps er 4.3.1971 fremsendt forslag til
ny overenskomst om patientbefordring m.v. samt overenskomst
om befordring af kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunalt
ansat personale, skoleelever m . f 1.
Socialudvalget har 5.5.1971 indstillet, at der indgås overenskomst om patientbe
fordring m.v.
Anbefalet af økonomiudvalget, der endvidere indstillede, at der med De Dänske
Redningskorps indgås overenskomst om befordring af skoleelever, byrådsmedlemmer og
tjenestemænd i henhold til den fremsendte standardformular.
D.K.. 842.1.
Udvalgenes indstillinger vedtoges.
i. Tilbud af 4.4.1971 fra Slagelse Firma-Sport om udleje til kom
munen af den af firmasporten projekterede opførte nye hal ved
Marievangsskolen.
Skoleudvalget har anbefalet, at der træffes aftale om leje af hallen
i 200 skoledage pr. år.
Sportsudvalget har meddelt, at udvalget finder en lejestørrelse på ca. kr. 60,
i timen for rimelig.
Økonomiudvalget foreslog, at der bydes kr. 75.000,- årligt for 200 skoledage
kl. 8 - 16.
D.K..855.3.795.893.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.
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2 3

3. BEVILLINGSSAGER

Ansøgning af 15.4.1971 fra værkudvalget om en bevilling stor
kr. 122.000 , - til dækning af udgiften ved fortsættelsen af vandværkets
ringledningsprojekt i byens sydlige del (en del af den endelige strækning mellem
Slotsalleen og vandværkets projekterede højdebeholder ved Skælskørvej).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .824.11.628.14.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Fra Byernes Hypotekforening er 13.5.1971 fremsendt tilbud om et
yderligere lån stort kr. 2 mill., 6%, i ejendommen matr.nr. 278
al af markjorderne, plejehjemmet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.527.
Blev accepteret.

b. Økonomiudvalget indstillede 18.5.1971 efter forslag fra værkudvalget, at
kontorassistent Jørgen Christensen» Østerbro 47, Slagelse, antages som
ikke-tjenestemandsansat kommuneassistent med tiltræden 1. juli 1971, indtil videre med beskæftigelse på el- og varmeværkets kontor.
Økonomiudvalget indstillede endvidere, at Jørgen Christensen tillægges 4
års anciennitet for tidligere beskæftigelse ved kontorfaget.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget indstillede 18.5.1971, at ekspeditionssekretær Knud
Madsen, Brøndbyerne, tjenestemandsansættes i den ledige stilling
som ekspeditionssekretær ved bogholderiet med tiltræden snarest muligt
og med aflønning efter skalatrin 41.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 9 ansøgninger.
D.K..084.
Vedtoges.

d. Under henvisning til den igangværende etablering af stiforbindel
sen mellem Vestsjællandscentret, Casino, Sparekassen og I/S Råd
huspassagen indstillede økonomiudvalget 19.5.1971, at der bl.a. under hensyn til
muligheden for et eventuelt byggeri ved skellet mod matr.nr. 2Ï0 a etableres de
fornødne ledninger for el, vand og fjernvarme samt etableres be-
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lysningsanlæg.
Af udgiften, anslået til kr. 30.500,- excl. moms og excl. jordarbejder, fore
slog økonomiudvalget, at udgiften til ledningsføringen for vand, el og fjernvarme
samt flytning af en brandopstander afholdes for værkernes regning med mulighed
for tilslutningsafgift, medens belysningsudgiften (ca. kr. 19.000,-) foresloges afholdt
over vejvæsenets konto.
D.K..777.8.711.4.
Vedtoges.
e. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er til byrådets erklæ
ring fremsendt en ansøgning fra vognmand Niels Jacobsen, Kongsmark
Strand, om koncession på fragtruten Slagelse-Kirke S tillinge - Mullerup-Drøsselbjerg- Kelstrup- Næsby- Biidsø- Kongsmark.
Vejudvalget indstillede 18.5.1971, at ansøgningen anbefales.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.
f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 10 ansøgninger om skatteefter
givelse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

5. KØB AF FAST EJENDOM.
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Fra værkudvalget er 5.5.1971 til økonomiudvalget fremsendt en anmodning om,
at der tages stilling til spørgsmålet om, hvor stort et areal,
der skal erhverves af matr.nr. 1 af Brorupgård hovedgård under
Slagelse købstads jorder. På arealet er opført en mindre bygning, der
rummer måleapparater.
3 af værkudvalgets medlemmer gik ind for køb af 158 m2, hvorimod et
mindretal af udvalget ønsker arealet udvidet til 6 - 700 m2.
Økonomiudvalget indstillede 18.5.1971, at der købes et areal stort 158 m2
(for denne indstilling har 3 af udvalgets medlemmer stemt, 1 medlem har stemt
imod og 1 medlem var fraværende).
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 14 stemmer mod 2 stemmer, idet
1 medlem undlod at stemme.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
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Fra landinspektør A. Hartvig Sørensen er 11.3.1971 fremsendt
udstyknings- og bebyggelsesplan omfattende 50 parceller af
29.
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den Herbert Andersen tilhørende ejendom matr.nr. 1 b, Lille
Kongsmark by, Kirke Stillinge sogn.
Økonomiudvalget indstillede 12.5.1971, at udstykningen godkendes, og at
det af stadsingeniøren udarbejdede forslag til byrådets parcelsalgserklæring godken
des.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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7. BOLIGSAGER,
a. Ansøgning af 14.5.1971 fra Slagelse Andels Svineslagteri om til
ladelse til at benytte ejendommen Jasminvej 24 til beboelse
for 12 - 15 gæstearbejdere.
Boliganvisningsudvalget indstillede 17.5.1971 at ansøgningen imødekommes på
betingelse af, at den i ejendommen værende lejlighed opretholdes som lejlighed.
D.K..778.5.073.551.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 6.4.1971 fra haludvalget for Slagelsehallen om
tilladelse til at nedlægge den af halinspektøren hidtil beboede
funktionærlejlighed i Slagelsehallen. Arealet agtes anvendt til udvidelse
af det til restaurationen hørende køkken.
Boliganvisningsudvalget indstillede 10.5.1971, at ansøgningen imødekommes pr.
1.7.1971 på betingelse af, at den nuværende inspektør er indforstået med at fraflytte
lejligheden den nævnte dato.
D.K..778.54. 51Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 21.4.1971 fra landsretssagfører O.H. Paulsen for
autoforhandler Bertram Sørensen om tilladelse til at inddrage
I. s als lejligheden i ejendommen Skælskørvej 5 4 til kontor.
Boliganvisningsudvalget indstillede 10.5.1971, at ansøgeren får tilladelse til at
benytte hele ejendommen på betingelse af, at begge ejendommens lejligheder opret
holdes som lejligheder.
D.K.. 778.54.65-54.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.
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8. SKOLESAGER.

a. Skolekommissionen indstillede 17.5.1971, at der meddeles følgende time
lærere ved Slagelse kommunale skolevæsen varig ansættelse fra
1. august 1971 at regne:
1. Anne Marie Florentsen, Østre skole,
30.

MØDET 24. 5.1971

2. Inge-Merete Hass, Østre skole,
3. Niels v. Holstein, Østre skole,
4. Flemming Plamboeck, Østre skole.

D.K..851.11.
Vedtoges.
31.

31.

b. Ansøgning af 28.4.1971 fra lærer Signe Larsen om afsked pr.
juli 1971.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 29.4.1971 fra lærer Helle Kragsnæs om afsked pr.
juli 1971.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 14.4.1971 fra lektor Kresten K. Bregendahl om
afsked på grund af alder og med pension pr. 31.juli 1971.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes, idet byrådet tilsluttede sig en udtalelse fra borgmesteren, der udtrykte en tak for Kresten Bregendahls lange og gode tjeneste.

e. Ansøgning af 26.4.1971 fra lærer Hanne Møller Berthelsen om
afsked pr. 31. juli 1971.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
f. Ansøgning af 28.4.1971 fra overlærer Marie Elkjær Rasmussen om
afsked på grund af alder og med pension pr. 31. juli 1971.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes, idet byrådet tilsluttede sig en udtalelse fra borgmesteren, der udtrykte en tak for Marie Rasmussens lange og gode tjeneste.

g. Ansøgning af 27.4.1971 fra lærer Kirsten Odgaard om orlov i ti
den 1. august 1971 til 31. juli 1972.
Skolekommissionen har 14.5.1971 anbefalet, at der bevilges den ønskede orlov
uden løn.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
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h. Ansøgning af 29.4.1971 fra lærer Jakob S. Hansen om orlov i tiden
august 1971 til 31. juli 1972.
Skolekommissionen har 14.5.1971 anbefalet, at der bevilges den ønskede orlov
uden løn.
D.K. .851.11.
Bevilgedes.

1.

Udenfor dagsordenen

i. Skolekommissionen indstillede 19.5.1971 eenstemmigt følgende til den ledige
stilling som skoleinspektør ved Møllegårdsskolen:

1. lærer Erik Bramming,

2. viceskoleinspektør Lars Bo Danscher,
3. lærer Hanne Søgaard.

nr.
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Kommissionen har med alle stemmer indstillet Erik Bramming som
1.
D.K..851.11.
Fremsendes med byrådets anbefaling.

9. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 14.

JUNI 1971.

Fraværende: Frode Hansen og Henry Madsen og Egon Jensen.
Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-1. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

m. Civilforsvars-Forbundet, Region V, har 26.5.1971 meddelt, at
forbundet på den ordinære generalforsamling den 29.4.1971 har
valgt følgende til medlemmer af civilforsvarskommissionen:
32.
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kredsformand Karlo Olsen og

DKB-kredsleder Ellen Margrethe Rasmussen.
D.K..074.

n. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt beretning om
foreningens virksomhed 1 970/71 samt en af foreningen udarbej
det publikation ”Kommunerne og samfundsplanlægningen”.
D.K..075.711.
o. Under henvisning til den i København stedfundne forhøjelse af en
grospriserne på mælk og fløde meddelte borgmesteren 28.5.1971, at det
var aftalt med Vestsjællands Mejeriselskab, at en tilsvarende forhøjelse er foretaget
i Slagelse.
Engrospriserne incl. moms udgør herefter:

sødmælk:

1/1-1 flaske.................................. 116 øre (113)
1/1-1 karton................................

126 -

(123)

1/2-1

-

77 -

(75)

1/4-1

-

44 -

(43)

kærnemælk: 1/1-1 flaske................................

65 -

(62)

-

-

1/1-1 karton................................

77 -

(74)

-

-

1/2-1

42 -

(40)

1/1-1 flaske................................

66 -

(63)

1/1-1 karton................................

77 -

(74)

1/2-1 karton................................

226 -

(220)

113 -

(110)

1/1-1 karton................................

877 -

(841)

skummet
mælk:

kaffefløde:
-

-

piskefløde:

1/4-1

-

-

-

-

1/2-1

-

448 -

(430)

-

-

1/4-1

-

222 -

(213)

D.K..778.2.073.6.
a-o. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 14.5.1971 fra ASF - Dansk Folkehjælp om et til -

33.
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skud til den af S lagelse - afdelingen arrangerede udflugt for by
ens svagføre den 23.6.1971.
Økonomiudvalget indstillede, at der bevilges kr. 35,- pr. deltager.
D.K..078.51.
Udvalgets indstilling vedtoges.

b. Fra justitsministeriet er til byrådets erklæring fremsendt et af ministeriet
udarbejdet notat om forslag til ændringer i retskredsinddelingen i
Vestsjællands amt samt betænkning om politikredsinddelingen i
Danmark.
I henhold til forslaget bør retten i Slagelse udvides med bl.a. den tidligere
Havrebjerg kommune, således at hele Slagelse kommune henhører under Slagelse rets
kreds (for tiden henhører den tidligere Havrebjerg kommune under Høng retskreds).
Økonomiudvalget indstillede 7.6.1971, at byrådet tilslutter sig forslaget til ænd
ringerne i retskredsinddelingen samt iøvrigt tilslutter sig de i betænkningen om politi
kredsinddelingen fremførte synspunkter.
D.K..75.76.076.1.
Udvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 19.5.1971 fra Vestsjællands Mejeriselskab om til
ladelse til at ophøre med produktion og salg af mælk på glas
flasker.
Økonomiudvalget indstillede 25.5.1971, at ansøgningen imødekommes.
D.K..778.2.
Blev imødekommet.
d. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er 11.5.1971 fremsendt berigtigelsesbegæring med byggeregnskab vedr. Fællesorganisationens
Boligforenings afdeling Ringparken VI.
I henhold til regnskabet har udgifterne andraget kr. 17.428.921,58 mod oprinde
lig budgetteret kr. 16.925.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Blev godkendt.

e. Fra økonomiudvalget er den 9.6.1971 med udvalgets anbefaling fremsendt for
slag til ny overenskomst mellem brandkorpset og brandkommissionen,
gældende fra 1.4.1971.
D.K..784.1.084.
Blev godkendt.
f. Ejendomsudvalget indstillede 5.5.1971, at der indføres ensartede gebyr
takster for byggesagsbehandling i hele den nuværende Slagelse
kommune.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .785.
Blev godkendt.
34.
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g. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, henstillede 25.1.1971, at
Holbæk-Slagelselandevejen fra km ca. 38,4 til 39,1 (ca. 700
m) optages som bivej i Slagelse kommune. Udvalget har erklæret sig
indforstået med, at der inden overdragelsen af vejstrækningen af amtsvejvæsenet
foretages en afretning af kørebanen og udlægning af asfaltbelæg
ning.
Vejudvalget indstillede 27.5.1971, at henstillingen efterkommes samt, at det
henstilles til amtskommunen, at vejen forsynes med en asfaltbelægning, 50 kg pr.
m2 pulverasfalt mod som foreslået af amtet: 30 kg pr. m2.
D.K..811.073.551.
Udvalgets indstilling vedtoges.
h. Vejudvalget indstillede 2.6.1971, at den nye forbindelsesvej fra
Ny Næstvedvej over Id agårds jorder til S lots alleen navngives
"Antvorskov Alle”.
D.K..811.121.1.
Blev godkendt*

i. Vejudvalget foreslog 26.5.1971 følgende navngivning af nye og ek
sisterende veje i området mellem Byskovvej og motorvejen:
" Etterb jergvej* som nyt navn til den del af Strudsbergsvej, der ligger øst for
Byskovvej. Vejen fortsættes mod øst til kommunens udstykningsområde "Etterbjerg lodden", hvor vejen drejer mod nord til Byskovvej.
"Kirsebærvej" som nyt navn til sidevejen, der fører fra Kristinelundsvej mod
øst (i byrådets møde den 12.2.1963 vedtaget benævnt "Etterbjergvej").

"Blåbærvej, Enebærvej og Rønnebærvej" som navne til nye boligve je,
på Etterbjerglodden (matr. nr. 76 a af markjorderne).
D.K..811.121.1.
Blev godkendt.
k. Ansøgning af 21.4,1971 fra Slagelse Taxa om tilladelse til diverse
takstforhøjelser.
Vejudvalget indstillede 8.6.1971, at de ansøgte takstforhøjelser godkendes:

Takst 1. Tillægget på 20 øre beregnes for hver 133 m (hidtil 154 m).
Takst 2. Tillægget på 20 øre beregnes for hver påbegyndt 266 m (hidtil 308 m).
Ventetid betales med 90 øre for hver fulde 3 minutter (hidtil 80 øre).

D.K..811.123.1.
Taksterne godkendtes.
l. Fra vejudvalget er 2.6.1971 fremsendt ansøgning om godkendelse af
et projekt til anlæg af en offentlig parkeringsplads ved Stil
linge Strand (matr.nr. 23 a, Kirke Stillinge).

35.

MØDET 14.6.1971

Udgiften til parkeringspladsen omfattende 241 pladser er beregnet til
kr. 140.000,-, hvortil kommer udgiften til anlæg af fortov; kr. 50.000,-, - i alt
kr. 190.000,-.
Udvalget har foreslået udgiften dækket ved de på budgettet 1971/72 optagne 2
bevillinger på hver kr. 100.000,- til parkering dels ved Stillinge Strand og dels
ved Bildsø Skov.
Sagen er af økonomiudvalget fremsendt til erklæring i ejendomsudvalget for
så vidt angår benyttelsen af den til parkeringsplads i Bildsø Skov afsatte bevilling
(konto 18.03.13.71/72).
Ansøgningen er iøvrigt i sin helhed anbefalet af økonomiudvalget, - sekundært
at projektet gennemføres inden for den på budgettet for 1971/72 på konto 18.03.12.
optagne bevilling.
D.K..811.656.1.01.
Borgmesteren foreslog, at vejudvalget bemyndiges til at iværksætte arbejdet inden
for bevillingen på konto 18.03.12. Parkering, Stillinge Strand. Dette forslag vedtoges.
m. Høng-Tølløse Jernbanen har 2.6.1971 fremsendt anmodning om,
at Slagelse byråd tiltræder en tillægsaftale til overenskomsten
om dækning af banens underskud. Tillægsaftalen er en følge af en foretaget
ajourføring af pensionsreglerne.
Økonomiudvalget indstillede 9.6.1971, at overenskomst tillægget tiltrædes.
D.K..812.656.2.
Blev tiltrådt.
n. De sydvestsjællandske Landbo- og husmandsforeninger har
13.5.1971 ansøgt om en opmuntringspræmie til uddeling blandt egnens
udstillere, som opnår en god placering ved Det sjællandske
Fællesskue den 17. - 19. juni 1971 i Roskilde.
Økonomiudvalget indstillede, at der bevilges kr. 600,-.
D.K. .823.16.
Indstillingen blev tiltrådt.
o. Støtte til skolesøgende børns tandpleje.
Indstilling fra skoleudvalget om fra begyndelsen af august måned d.å. at følge
retningslinierne i Kommunernes Landsforenings cirkulærskrivelse af 24. september 1970,
pkt. A, 1.
Den hidtil gældende ordning har omfattet et tilskud på maximalt kr. 60, - pr.
barn pr. kalenderår, medens den foreslåede ordning åbner mulighed for at refundere
50% af udgiften, når denne er højere end kr. 168, - og ved lavere udgift maximalt
kr. 84,-. Udgiften til dette formål har andraget i 1970/71 ca. kr. 25.000,-, og
der er afsat kr. 50.000,- på budgettet for det følgende år.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .851.172.
Indstillingen vedtoges.
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p. Fra Vestsjællands amtskommune er 26.5.1971 fremsendt et udkast til
retningslinier for udbygning af folkeskole væsenet, ungdomsskole
virksomheden og anden offentlig skoleundervisning i amtskom
munen.
Skolekommissionen har 2.6.1971 fremsendt udkastet til byrådet med følgende
bemærkningen

Kommissionen mener, at amtet må føre forhandlinger med byrådet, forinden der
tages skridt til nedlæggelse af skoler, der ikke har fuldt udbygget hovedskole.
Kommissionen finder det rimeligt, at kommunen bestemmer, om en skole skal have
hovedskole eller ej.
D.K..851.483.073.557.
Byrådet tilsluttede sig skolekommissionens bemærkninger.

Udenfor dagsordenen.

q. Byrådets ferie.
Økonomiudvalget indstillede, at møderne i juli måned aflyses, og at udvalget
bemyndiges til at træffe afgørelse på byrådets vegne, såfremt udvalget er beslut
ningsdygtigt og enigt, og såfremt man tillige er enig med det indstillende byrådsndvalg.
Forslaget blev vedtaget.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Vejudvalget indstillede 24.5.1971, at boligvejene Kirkevænget,
Blomstervænget, Solvænget, Rosenvænget og Syrenvænget i Kir
ke Stillinge færdiggøres, idet udvalget samtidig ansøgte om en bevilling
stor kr. 100.000,- til formålet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Indstillingen blev tiltrådt.

b. Vejudvalget har 5.5.1971 ansøgt om en bevilling stor
kr. 40.000,- til færdigregulering, græssåning og beplantning
på den østligste del af industriarealerne ved Fægangen og In
dustrivej.
Samtidig har udvalget ansøgt om tilladelse til at anvende ca.
kr. 105.000,- af ve j a nlægs fonden til færdiggørelse af Fægangen
samt den østlige del af Industrivej.
37.
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Udvalget har, efter opfordring fra økonomiudvalget fremsendt forslag til be
grænsning af overslaget, hvorefter udgifterne til færdigregulering m.v. fortsat anslås
til kr. 40.000,-, og udgiften på kr. 105.000,- er reduceret til kr. 20.000,-, et
beløb, der kun dækker nødtørftig reparation af vejene.
Økonomiudvalget indstillede 8,6.1971, at der bevilges kr. 40.000,- samt til
ladelse til at anvende kr. 20.000,- af vejanlægsfonden (konto 58.08.80-6).
D.K..811.
Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 18.5.1971 fra Lillian Tümmler, skolevæsenets kontor,
om tjenestemandsansættelse som kommuneassistent fra 1. juli
1971.
Anbefalet af skoledirektøren og økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 22.3.1971 fra Tommy Frydensberg Johansen, Jacob
Dampesvej 1» I.th., om tilskud til deltagelse i et lederkursus arran
geret af Frivilligt Drenge Forbund på Silkeborg Højskole i ti
den 4.7. - 11.7.1971.
Fritidsnævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget har indstillet, at der ydes an
søgeren 50% i tilskud til kursusafgift og fuld rejsegodtgørelse, - i alt kr. 285,50.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Indstillingen blev tiltrådt.

c. Kommuneassistent Kirsten Lock, skatteinspektoratet, har
14.5.1971 opsagt sin stilling ved Slagelse kommune til fratræden
den 30. juni 1971.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Blev tiltrådt.

d. Ansøgning af 22.5.1971 fra overassistent Hanne Madsen, Randager
69, Albertslund, om ansættelse som overassistent på Slagelse borg
mesterkontor.
Økonomiudvalget indstillede 8.6.1971, at pågældende tjenestemandsansættes
som overassistent pr. 1.8.1971 - indtil videre med tjeneste på borgmesterkontoret.
D.K..084.
Blev tiltrådt.
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e. Forslag fra skoledirektøren om, at fru Ruby Pedersen, Bistrupvej
127, Birkerød, ansættes som kommuneassistent på skolevæsenets
kontor.
Økonomiudvalget indstillede 8.6.1971, at pågældende tjenestemandsansættes
som kommuneassistent med tiltræden den 16.8.1971 - indtil videre som deltidsbe
skæftiget på skolevæsenets kontor.
D.K..084.
Blev tiltrådt.

f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 10 ansøgninger om skatteefter
givelse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Udvalgets indstillinger blev tiltrådt.

5. LEGATSAGER.

3^

a. Skoledirektøren og skoleinspektørerne indstillede 8.6.1971, at "Jubilæums
legatet af 1956" for indeværende år tildeles:
Inge-Lise Bugge Larsen, Nørrevangsskolens 10. real, kr. 500,-,

Lillian Hansen, Møllegårdsskolens 10. real, kr. 500,-,

Bent Ehlers, Møllegårdsskolens 10. real, kr. 300,-, og
Arne Nielsen, Nørrevangsskolens 10. real, kr. 300,-.

D.K..073.526.27.
Indstillingerne blev tiltrådt.
b. Legatbestyrelsen ved Slagelse Gymnasium og H. F. -Kursus indstillede 26.5.
1971, at Slagelse kommunes legat for 1971 tildeles student Jan
Bruun Jensen, Østre Alle 24.
D.K..073.526.27.
Indstillingen blev tiltrådt.
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6. SALG AF GRUNDE.

nr.
4.

a. Ansøgning af 27.5.1971 fra Høm Typehuse A/S om køb af matr.
278 h af Slagelse købstads markjorder, beliggende Pantholm

Stadsingeniøren har oplyst, at arealet er 834 m2 samt, at prisen er fastsat til
kr. 20.683,20 incl. tilslutningsafgifter for el og vand samt kloakstik men excl.
kloakbidrag, elstik, vandstik og udstykningsomkostninger. Der skal tinglyses servitut
om ubrudt hegn mod Sorøvej. Grunden er behæftet med kloakservitut. Grunden er
39.
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pålagt villaservitutter, men køberen agter at opføre en kombineret kontor- og ud
stillingsbygning på parcellen, hvilket stadsingeniøren har anbefalet, idet han samti
dig har fremsat forslag til ændret formulering af villaservitutten.

Økonomiudvalget indstillede 8.6.1971, at ansøgningen imødekommes samt, at
villaservitutten ændres i overensstemmelse med det af stadsingeniøren fremsatte for
slag.
D.K..073.511.2.
Udvalgets indstilling blev tiltrådt.

b. Økonomiudvalget indstillede 4.6.1971, at der for en pris af kr. 19,- pr. m2
incl. vejbidrag sælges til Fællesorganisationens Boligforening ca.
20.300 m2 af matr.nr.e 78 a og 75 b af markjorderne, Byskov
gård, til bebyggelse med en boligblok og, at der til Slagelse socia
le Boligselskab til samme pris sælges ca. 20.300 m2 af samme
matr.nr.e til bebyggelse med en boligblok og ca. 4.300 m2 til
bebyggelse med børneinstitutioner.
D.K..073.511.2.
Udvalgets indstilling blev tiltrådt.
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7. BYGGESAGER.
a. Ansøgning fra viktualiehandler Karl V. Pedersen, Hellig Andeisvej 4, om dispensation fra bygningsreglementets kapitel 13, stk.
3, for så vidt angår placering af en carport og et udhus på ejendom
men matr.nr. 20 bp. Kirke Stillinge by og sogn.
Anbefalet af ejendomsudvalget på betingelse af, at der tinglyses nabosamtykke
på matr.nr. 20 bl og 20 bq.
D.K..785.072.13.
Ansøgningen blev imødekommet på de af ejendomsudvalget anførte betingelser.

b. Ansøgning af 18.3.1971 fra direktør Arne Sejr, Schweizerplads 1,
om tilladelse til opsætning af et bevægeligt lysreklameskilt på
ejendommen samme sted.
Sagen er af ejendomsudvalget fremsendt til byrådet med bemærkning, at der i
udvalget er overvejende stemning for at afslå ansøgningen under henvisning til byg
ningsvedtægtens § 22, stk. 1 og 2.
D.K..774.25.
Ansøgningen blev imødekommet. 11 medlemmer stemte for og 7 medlemmer imod.
c. Byudviklingsudvalget for S lagels e - Egnen har 14.4.1971 meddelt,
at udvalget bl.a. af landskabelige hensyn finder det uheldigt, at der opfø
res en flyvehangar på ejendommen matr.nr. 13 b, Landsgrav by.
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Udvalget har derfor ønsket, at byrådet overvejer, hvorvidt placeringen af den
projekterede landingsplads skal betragtes som midlertidig eller permanent,
idet udvalget, såfremt pladsen ikke er i overensstemmelse med kommunens overvejel
ser med hensyn til en fremtidig betjening af lufttrafikken, ikke finder at det vil være
rigtigt at meddele den ønskede tilladelse til opførelse af flyvehangaren.

Slagelse Fa Ids kærms klub har 23.4.1971 forespurgt, om der er mulig
hed for dispensation.
Ejendomsudvalget har 12.5.1971 meddelt, at udvalget for sit vedkommende in
tet har at indvende mod, at flyvehangaren opføres som ansøgt, men udvalget ønskede
ikke at udstede byggetilladelse, før byrådet har meddelt udvalget resultatet af sine
overvejelser i henhold til byudviklingsudvalgets fornævnte skrivelse.
Økonomiudvalget indstillede 25.5.1971, at byrådet indtil videre godkender opfø
relse af en hangar på det pågældende areal på betingelse af, at hangarbygningen, såfremt anvendelsen som hangar ophører, - kun må anvendes til landbrugs mæssige for
mål.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Det anbefales overfor byudviklingsudvalget, at der meddeles dispensation fra zo
neloven under henvisning til det af økonomiudvalget anførte.
d. Bebyggelse øst for S øndermarks vej.
Ansøgning af 28. f. m. fra arkitekt Nordsted-Jørgensen for direktør Bøje Nielsen,
Næstved, om principiel godkendelse af et forslag til en bebyggelse med 2 etageis
rækkehuse herunder om dispensation fra bygningsvedtægtens § 19, stk. 5 C, der fore
skriver, at bygninger ikke må opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage.
Stadsingeniøren har oplyst, at det samlede areal for bebyggelsen er på 81.712
m2, og at den sydlige del af arealet ligger i byggeområde E 8 med udnyttelsesgrad
indtil 0,30, medens den nordlige del ligger i byggeområde F 3, der er udlagt til
blandet bolig- og erhvervsbebyggelse med en udnyttelsesgrad højst 0,40. Den foreslåe
de udnyttelsesgrad er 0,33, og projektet forudsætter en revision af bygningsvedtægtens
bestemmelser om etagehøjden i E 8.
Såfremt bebyggelsesplanen skal godkendes, foreslår stadsingeniøren, at der medde
les ansøgeren følgende:
1. At udnyttelsesgraden skal begrænses til højst 0,30.
2. At en mere detaljeret bebyggelsesplan for området skal fremsendes til byrådets en
delige godkendelse. På den detaljerede plan skal der bl.a. gøres rede for antallet
af parkeringspladser. Endvidere bør stien langs områdets østgrænse fortsættes mod
syd til Byskovvej.
3. Der vil blive pålagt ejendommen bidrag til Merkurvej samt til Byskovvejs forlæn
gelse ø6t for Søndermarksvej.
4. Som vilkår for fremførelse af de nødvendige offentlige kloakledninger vil der blive
stillet krav om forskudsvis indbetaling af kloakbidrag.
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Økonomiudvalget indstillede 8.6.1971, at bebyggelsesplanen godkendes på de af
stadsingeniøren anførte vilkår, - idet udvalget endvidere indstillede, at det meddeles
ansøgeren, at der ved byrådets nærværende godkendelse ikke er taget stilling til
spørgsmålet om placering af børneinstitutioner på arealet.
D.K. .777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.
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8. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 22,5.1971 fra telegrafmekaniker John V. Søndergaard,
Fredensgade 5, om tilladelse til at anvende en 2-værelsers lej
lighed på I. sal i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 7.6.1971 ikke anbefale, at ansøgningen imødekom
mes, da lejligheden, der ønskes nedlagt,ikke er ledig.
D.K. .778,54.10-5.
Boliganvisningsudvalgets indstilling blev tiltrådt.
b. Ansøgning af 19.5.1971 fra Herbert Jørp, Platanvej 29, om tilladel
se til at inddrage I. sals lejligheden i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 7.6.1971 ikke anbefale, at ansøgningen imødekom
mes, da. lejligheden, der ønskes nedlagt, ikke er ledig.
D.K. .778.54.53-29.
Boliganvisningsudvalgets indstilling blev tiltrådt.
c. Fornyet ansøgning af 17.5.1971 fra Ejlif Christiansen, Akacie
vej 11, om tilladelse til at inddrage ejendommens stuelejlighed
til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 4.6.1971 fortsat ikke anbefale, at ansøgningen
imødekommes. Udvalget var indstillet på at godkende ejerens 2 hjemmeboende døtre
som lejere af den pågældende lejlighed på betingelse af, at begge lejligheder oprethol
des.
D. K.. 778.54.3-11.
Boliganvisningsudvalgets indstilling blev tiltrådt.
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9. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen indstillede 28.5.1971, at lærer Margit Hansen, Østre
skole, i skoleåret 1971/72 bevilges 6 timers nedsættelse af det
pligtige ugentlige timetal som følge af deltagelse i det faglig-pædagogiske
studium i musik ved Danmarks Lærerhøjskole.
D.K. .851.11.
Skolekommissionens indstilling blev tiltrådt.
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b. Ansøgning af 11.5.1971 fra adjunkt Lis Kornum, Slagelse Gymnasium
og H.F.-Kursus, om afsked fra 31. juli 1971.
Skolekommissionen indstillede 19.5.1971, at ansøgningen imødekommes.
D.K..851.11.
Blev imødekommet.
c. Skolekommissionen indstillede 19.5.1971, at lærer Karen Merete
Danscher, Møllegårdsskolen, med virkning fra 1. juli 1969 forfrem
mes til overlærer ved skolevæsenet.
D.K..851.11.
Vedtoges!, det undersøges, om efterbetaling er berettiget.

d. Skolekommissionen indstillede 8.6.1971, atcand.mag. Birgit Skov,
Slagelse, fra 1. august 1971 ansættes som adjunkt på prøve ved Slagel
se Gymnasium og H.F. -Kursus.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 4 ansøgninger.
D.K. .851.11.
Vedtoges.

e. Skolekommissionen indstillede 8.6.1971, at lærerinde Ingelise Frøkjær
Jensen, Slagelse, ansættes som timelærer ved Slagelse kommunale
skolevæsen fra 1. august 1971.
D.K. .851.11.
Vedtoges.
f. Skolekommissionen indstillede 19.5.1971, at s m åb ørnslærerinde Else
beth Madsen, Skagen, fra 1. august 1971 ansættes som timelærer ved
Slagelse kommunale skolevæsen.
D.K. .851.11.
Vedtoges.

g. Skolekommissionen indstillede 19.5.1971, at timelærer Kirsten Kar
gård Olsen, Møllegårdsskolen, fra 1. august 1971 meddeles varig ansættel
se ved Slagelse kommunale skolevæsen.
D.K..851.11.

h. Skolekommissionen indstillede 2.6.1971, at følgende fra 1. august 1971 an
sættes ved Slagelse kommunale skolevæsen:
Som børnehaveklasseleder: børnehavelærerinde Elisabeth Steensberg, Sorø.
Som faste lærere: lærer Ellen Villemoes Sørensen, Høng, og timelærer Hanne Møller
Berthelsen, Ørslev.
D.K..851.11.
Vedtoges.
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10. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 28.

JUNI 1971.

Fraværende: Vagn Høgh Jensen og Inger Nørgaard samt Georg Bjøisum.
Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.
c0 d, f og g. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

a. Béretning fra stadsdyrlægen om levnedsmiddelhygiejnen i
året 1970.
D.K. .773.1.077.7.
b. Beretning om Slagelse Gymnasium og H.F. -Kursus 1970/
71.

D.K..851.077.7.
e. Meddelelse fra Vestsjællands amtskommune om, at oprettelse af en
stilling som reservesundhedsplejerske i Vestsjællands amt er op
givet.
D.K..772.535.2.
h. Overenskomst vedr. aflønning m.v. af ikke-tjenestemands ansatte laborantelever, laboranter og laboratorieteknikere.
D.K..832.
i. Tjenestemandsaftale og overenskomst vedr.
D.K..832

tandlæger.

k. Fællesorganisationens Boligforenings driftsregnskab, status
og revisionsberetning for året 1970.
D.K..778.532.073.526.
a-k. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning fra Kirke Stillinge Vandværk om kommunegaranti
for et lån stort ca. kr. 60.000,-, der skal benyttes til etablering af ny

44.

MØDET 28.6.1971

hovedledning fra vandværket til den ny bydel i Stillinge. Der forelå tilsagn af 1. d.m.
fra Sparekassen for Slagelse og Omegn om et lån af nævnte størrelse til variabel rente
p.t. 9 3/4% p.a. og med afdrag kr. 2.000,- halvårlig. Kurs 92.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..073.5.
Bevilgedes.

b. Ansøgning fra lærer Niels Juul Dalsgaard om tilladelse til at
udtræde af voksenundervisningsnævnet og fritidskommissionen.
Voksenundervisningsnævnet og fritidskommissionen anbefalede, at ansøgeren frita
ges for hvervet i voksenundervisningsnævnet og, at suppleanten lærer Aage Andersen,
Absalonsgade 7, der er valgt som stedfortræder, indtræder i nævnet.
D.K. .074.
Blev imødekommet. Lærer Aage Andersen blev valgt til medlem.

3. ANSØGNINGER OM TILSKUD TIL FORSKELLIGE FORMÅL.

kr.

a. Ungdomskollektivet Zaratustras ansøgning om et tilskud på
6.967,80, svarende til underskudet ved kollektivets arrangementer.
Kulturudvalget og økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen ikke imødekom

mes.

D.K..078.51.
Kunne ikke imødekommes.

b. Foislag fra sportsudvalget om, at en ansøgning fra Slagelse Orienteringsclub om, at udgiften til opstilling af et skilt eller tavle ved
Slagelse Lystskov med et kort over denne og en derpå afmærket
motionssti imødekommes. Udgiften vil udgøre ca. kr. 500,- og foreslås af
holdt på konto 20.09.16.1971/72.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.. 078.51.
Blev tiltrådt.

c. Forslag fra fritidsnævnet, tiltrådt af fritidskommissionen, skoleudvalg og øko
nomiudvalget om, at der bevilges Vestermose Ungdomsklub kr. 159,50
til dækning af undeiskud i afvigte sæson. Udgiften kan afholdes på konto 16.61.05.02.
05.
D.K. .851.483.
Bevilgedes.
d. Ansøgning fra Samvirkende
Idrætsklubber Slagelse, der efter
henstilling ffa byrådet har undersøgt muligheden for gasfyring i det nye varmeanlæg i
Slagelsehallen, om bidrag til en merudgift til denne installation på
ca. kr. 25.000,-. Sportsudvalget anbefalede, at kommunen afholder samme

45.

MØDET 28. 6. 1971

procentvise del af merudgiften, som påregnes til det oprindelige anlæg. Endvidere
bemærkede udvalget, at driftsudgifterne efter haludvalgets beregning ville blive større
ved gasfyring. Kommunens procentvise andel af merudgiften til driften skønnes at
kunne afholdes inden for den på konto 20.09.07.04. givne bevilling. Kommunens
bidrag til det oprindelige anlæg var kr. 44.000,- af en anlægssum på
kr. 140.000,-, og andelen i ovennævnte kr. 25.000,- vil andrage ca. kr. 7.900,-.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..855.3.795.893.
Blev imødekommet som foreslået af sportsudvalget.
e. Ansøgning fra Samvirkende Idrætsklubber Slagelse om anvis
ning af et ekstraordinært vedligeholdelsestilskud på
kr. 25.000,-.
Sportsudvalget anbefalede udbetaling men bemærkede, at regninger for vedlige
holdelsesarbejdet skal forelægges som dokumentation ved udbetalingen. Beløbet er op
ført på budgettets konto 20.09.20.01.2.1971/72.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K. .855.3.795.893.
Bevilgedes på den af sportsudvalget foreslåede betingelse.

43 1 FORSLAG TIL NYT BIVEJS REGIS TER, TORVEVEDTÆGT M. V.
a. Vejudvalgets forslag til nyt bive js regis ter for Slagelse kommune,
der efter byrådets behandling skal videresendes til Vestsjællands amtskommune, der tager
stilling til godkendelsen.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..811.073.551.
Blev tiltrådt.

b. Fra vejudvalget forelå forslag til vedtægt for torveordningen i Sla
gelse kommune til afløsning af den nugældende vedtægt af 13. januar 1947 - ændret
12. juni 1961.
D.K.. 811.625.712.4.
Blev tiltrådt.
c. Indstilling fra vejudvalget om, at det ved nedrivning af ejendommen
Smedegade 26 frigjorte areal anvendes til udvidelse af den eksi
sterende parkeringsplads fra 64 pladser til 88 pladser samt til anlæg
af et Hile grønt område. Udgiften anslås til kr. 50.000,-, der er opført i budgettet
1971/72 på konto 18.03.10.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..811.656.1.01.
Vedtoges.
d. Vejudvalget foreslog, at Skovstien fremtidig benævnes "Fælledvej" på stræk
ningen fra Parkvej til parkeringspladsen, og at vejen, der fører fra Parkvej til Frederikshøj og videre forbi de nye tennisbaner til parkeringspladsen, benævnes "Frederikshøj"
D.K..811.121.1.
Vedtoges.
46.
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For lukkede døre

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Østifternes Kreditforenings tilbud, hvorefter et lån med pant
i Nørrevangsskolen i foreningens 7%, 18. serie, kr. 1.500.000 ,vil kunne forhøjes til kr. 3.785.000 ,-.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..073.527.
Blev accepteret.

b. Kontorassistent i Centralbibliotekets udlånsafdeling.
Til en ledig stilling indstillede kulturudvalget, at Mona Jørgensen, Stillinge Central
skole, ansættes fra 12. juli d.å.
Økonomiudvalget anbefalede.
D. K..075.5.084.
Indstillingen vedtoges.
c. Bibliotekarstilling ved Centralbiblioteket med halv tjene
ste i publikumsafdelingerne for voksne og halv tjeneste i børne
afdelingen.
Kulturudvalget indstillede, at Bente Pedersen, Svallerup, ansættes i stillingen fra
1. august d.å. med 1 års prøvetid som medregnes i ancienniteten.
D.K..084.
Indstillingen vedtoges.
d. Bibliotekarer ved Centralbibliotekets udlånsafdeling.
Kulturudvalget indstillede, at udlånsbibliotekar Torhild Larsen og udlånsbibliote
kar Kirsten Langer-Andersen fastansættes fra 1. august d.å.
D.K. .084.
Indstillingen vedtoges.

e. Indstilling fra økonomiudvalget om, at kontorassistent John Jul Jen
sen, f. 13.2.1947, for tiden beskæftiget på ligningskontoret, ansættes som kom
muneassistent fra 1. april d.å. at regne og med lønanciennitet fra 1. april 1968.
D.K. .084.
Vedtoges.

f. Ansøgning fra bygningskonstruktør Gunnar Christensen om et
tillæg i henhold til § 1, stk. 2, i overenskomsten mellem Købstad foreningen og
Teknisk Landsforbund.
Økonomiudvalget anbe falede.
D.K. .084.
Anbefales.
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g. Ansøgning fra sundhedsinspektør Kr. Laursen om omnormering
af stillingen eventuelt et personligt tillæg til nugældende løn.
Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen.
D.K..084.
Kunne ikke imødekommes.
h. Ansøgning fra b ørne t a nd læge Elsebeth Kolind Schaap om afsked
fra den kommunale skoletandklinik fra 1. september d.å.
Skoleudvalget anbefalede, at ansøgningen bevilges.
D.K.. 851.172.084.,
Bevilgedes.
i. Indstilling fra vejudvalget om, at en ledig droskebevilling tildeles
chauffør Svend Petersen; Herluf Trollesvej 46.
D.K..811.123.1.
Vedtoges.

k. 20 ansøgninger om skattelempelse påført indstillinger fra økonomi
udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

Udenfor dagsordenen.

l. Ansøgning af 25.6.1971 fra ejendomsudvalget om tilladelse til, at acceptere
et fra installatør Poul Pedersen - efter en indbudt licitation - afgivet
tilbud - stort kr. 34.385,- på ledningsarbejde i forbindelse med
installation af gasanlæg på Møllegårdsskolen. Det samlede overslag over
etableringen er herefter kr. 149.850,- (budgetteret: kr. 125.000,-).
D.K..851.162.
Kan accepteres.
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6. LEGATSAGER.
Indstilling fra økonomiudvalget om, at Carl Otto Hansens legat for 1971
tildeles Frank Pedersen, Danasvej 2, søn af maskinarbejder Poul Pedersen, med en por
tion på kr. 500,-.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

48.
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7. SKOLESAGER.
a. Tilskud til højskoleophold.
Der forelå indstilling fra ungdomsskolenævnet, tiltrådt af fritidskommissionen,
skoleudvalget og økonomiudvalget, om bevilling af de ved hver enkelt anførte beløb,
der kan afholdes på konto 16.61.14.00.50.

1. Leif Christensen, Kirke Stillinge, kr. 225,-.
2. Kirsten Fischer Christensen, Havrebjerg, kr. 340,-.
3. Anette Kjær Hedegård, Havrebjerg, kr. 220,-.
4. Hans-Peter Petersen, Havrebjerg, kr. 812,50.
D.K..851.48.078.5.
Vedtoges.

b. Ansøgning fra Grete Thomsen, Diget 10, Sorø, om lederhonorar for
”Stilladset", V.T. Amatørerne i sæsonen 1970/71 for 2 aftenskolehold og 1
aftenhøjskolehold. Honoraret er opgjort til kr. 1.128,30.
Voksenundervisningsnævnet, fritidskommissionen og økonomiudvalget kunne ikke an
befale ansøgningen.
D.K..851.483.
Kunne ikke imødekommes.

8. SOCIALSAGER.
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MØDET MANDAG DEN 12.

juli 1971.

(Økonomiudvalget - på byrådets vegne)
Fraværende: Viggo Larsen.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-o. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
a-o. Til efterretning. Sagerne forelægges i det første ordinære møde i august.

49.

MØDET 12.7.1971

49

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Fritidskommissionen indstillede 25.6.1971, at der nedsættes et frem
medarbejderudvalg, eventuelt med repræsentanter fra socialudvalg, kulturud
valg, fritids kommission og diverse oplysningsforbund.
D.K. .074.
Tilbagesendes til fritidskommissionen til fornyet overvejelse med henblik på re
præsentation fra arbejder- og arbejdsgiverorganisationer. Sagen bedes fremsendt påny
med forslag om udvalgets sammensætning og medlemsantal.

b. Fra Den selvejende byggevirksomhed for Set. Peders kom
mune er fremsendt regnskaber og revisionsberetning for året 1970.
Der foreligger endvidere indstilling fra beboerne om valg af to medlemmer
til bestyrelsen for to år:
1. Flemming Madsen, Landsgravvej 22, og

2. Kurt Kaisberg Petersen, Strandvejen 91.
I henhold til virksomhedens vedtægter påhviler det endvidere byrådet
at vælge:
1. en formand for 2 år (afg. Arne Englev Jensen, Enghavevej 22), og
2. en revisor for 1 år (afg. revisor Tage Møller).

Økonomiudvalget indstillede, at regnskabet godkendes med henstilling, at fonden
til hovedistandsættelse øges, samt indstillede valg af de foreslåede beboerrepræsentan
ter samt genvalg af formand og revisor.
D. K..778.532.073.526.+074.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er fremsendt regnskab og revisions
protokollat for året 1 970 vedrørende Slagelse almennyttige Bolig
selskab.
Økonomiudvalget anbefalede, at regnskabet godkendes.
D.K.. 778.532.073. 526.
Godkendtes.

d. Vedr. etablering af en offentlig parkeringsplads ved Stil
linge Strand (matr.nr. 23 a Kirke Stillinge).
Ejendomsudvalget har 23.6.1971 meddelt, at udvalget kan anbefale det af vej
udvalget under 2.6.1971 fremsatte forslag om, at det på budgettet for 1971/
72 på konto 18.03.13 optagne beløb kr. 1 00 . 000 ,- til parkering
ved Bildsø skov overføres til hjælp til dækning af udgifterne ved
etableringen af ovennævnte parkeringsplads.
Økonomiudvalget har 7.7.1971 anbefalet vejudvalgets forslag.
(Se mødet 14.6.1971, pkt. 2tl).
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D.K..811.656.1.01.
Blev tiltrådt.

e. Skolekommissionen indstillede 28.5.1971 at skoleplanen søges ændret, således
at det bliver muligt at oprette børnehaveklasser ved Marievangsskolen.
Efter forespørgsel fra økonomiudvalget har skoleudvalget 29.6.1971 meddelt, at
etableringen af den nævnte børnehaveklasse ikke vil medføre, at der vil fremkomme
ansøgning om tillægsbevilling for 1971/72.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.12.
Vedtoges.
f. Forespørgsel fraAOF, FOF og LOF om hvorvidt det kommunale
tilsagn om dækning af pensionisternes deltagerbetaling til inte
ressegrupper, der va r gældende under den tidligere lov, stadig
er gældende selv om deltagerbetalingen er udvidet til at omfatte
aftenskole, interessegrupper, studiekredse, aftenhøjskole og fore
dragsrækker.
Voksenundervisningsnævnet indstillede - med anbefaling fra fritidskommissionen og
skoleudvalget - at der fra 1.8.1971 ydes kommunal støtte til pensionisters deltagelse i
de omhandlede kurser m.v. ved betaling af deltagerbidraget, der fra denne dato vil ud
gøre 1/3 af leder- og lærerlønnen for de pågældende hold - ca. kr. 100, - pr. deltager.
Anbefalet af økonomiudvalget med den begrænsning, at kommunens tilskud fast
sættes til maximalt kr. 17.500,- for regnskabsåret 1971/72.
Under henvisning til foranstående anbefaling fra økonomiudvalget har dette udvalg
samtidig tiltrådt et af voksenundervisningsnævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget
fremsendt forslag om, at en af aftenskolerne under 21.2.1971 fremsendt ansøgning om
kommunal dækning af indskrivningsgebyret for pensionisters deltagelse i äfften- og fri
tidsundervisning afslås.
D. K.. 851.483.
Skoleudvalget anmodes om en erklæring med hensyn til økonomiudvalgets indstil
ling.

g. Ansøgning fra Samvirkende Idrætsklubber, Slagelse, om
rykning af kommunens rente- og afdragsfri pantebrev på
kr. 150.000,- i Slagelsehallen til fordel for 2 sideordnede ejerpantebreve på
hver kr. 200.000,- til en rente p.t. 10 3/4P]q og med en løbetid på 10 år.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Bevilgedes.
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For lukkede døre.
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3. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 15.6.1971 fra Niels Hansen, Korsørvej 16 - 18,
Slagelse, om autorisation som gas, - vand- og sanitetsmester i Sla
gelse kommune.
Niels Hansens fader har 15.6.1971 tilbagekaldt den ham meddelte autorisation.
Anbefalet af værkudvalget 30.6.1971.
D.K..072.211.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 11.6.1971 fra varmeins talla tør Mogens Lund
Nielsen, Holbækvej 21, om autorisation som gas, - vand- og sa
nitetsmester i Slagelse kommune.
Mogens Lund Nielsen bliver 1.7.1971 medejer i den af faderen Poul W. Nielsen
hidtil drevne virksomhed i ejendommen Strandvejen 28.
Anbefalet af værkudvalget 30.6.1971.
D.K..072.211.
Bevilgedes under forudsætning af, at den i henhold til loven fornødne dokumenta
tion forelægges (interessentskabskontrakt).
c. Offentlig sti mellem Gormsvej og Sagavej.
Ejeren af matr.nr. 3 fu Holmstrup by, styrmand Asger Stig Tønder,
har meddelt, at han vil acceptere en erstatning på kr. 40,- pr.
m 2 for det areal på 9 6 m2, der af kommunen skal erhverves til ovennævnte sti, på betingelse af, at kommunen opstiller et 1 m højt hegn i skellet mellem stien og
hans ejendom.
Økonomiudvalget har 30.6.1971 indstillet, at kommunen afgiver accept under
forudsætning af, at det nævnte hegn kan etableres som et levende hegn.
D.K..811.
Det vedtoges at yde en erstatning på kr. 40, - pr. m2 afstået areal + kr. 20, pr. m hegn ( i alt 33 m), der opsættes af ejeren og efter dennes bestemmelse.

Udenfor dagsordenen.

d. Vejudvalget indstillede 8.7.1971, at den efter pøls eforhandler A. Hedegård
Petersen ledige stadeplads på Nytorv tildeles Alfred Laur. Friberg
Sørensen, Løvegade 71.
D.K..754.2.
Vedtoges.
52.
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4. SALG AF EJENDOMME.

a. Ansøgning af 22.6.1971 fra firmaet E. Blomberg & Co. A/S om
køb af et ca. 400 m2 stort areal af matr.nr. 69 r af markjor
derne til forening med selskabets tilstødende ejendom matr.nr. 69 bv.
Økonomiudvalget har 30.6.1971 indstillet, at arealet (ca. 320 m2)
sælges til ansøgeren forkr. 16,- pr. m2 (kontant).
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget indstillede 30.6.1971, at ejendommen matr.nr. 4 b
af Hejninge, sælges til lejeren: purser Henning Mieth-Klausen
for kr. 185.200,-.
Kontant udbetaling: kr. 25.000,-. For restbeløbet udstedes et pantebrev sikret
med 1. prioritets panteret i ejendommen. Pantebrevet afdrages over 20 år med lige
store halvårlige afdrag og forrentes med den til enhver tid gældende kassekreditrente
i Banken for Slagelse og Omegn, for tiden 10% p.a.
D.K. .073.54.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

5. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 21.6.1971 fra elektriker Erik Petersen, Fredensgade 6, om
tilladelse til at inddrage 1. sals lejligheden i ejendommen til eget
brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.10-6.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 20.6.1971 fra Valborg Jensen, Rolighedsvej 3, om
tilladelse til at inddrage lejligheden på 1. sal th. i ejendommen
til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 2.7.1971 indstillet, at ansøgeren får tilladelse til at
disponere over begge lejligheder, - dog således at køkkenet til 1. sals lejligheden
ikke må nedlægges.
D.K. .778.54.55-3.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 16.6.1971 fra regnskabs- og ejendomsmæglerkontoret, Set. Mikkelsgade 20, for Kjartan Poulsen m. f 1. om tilladelse til, at ejen
dommen matr.nr. 1 b S ønderupnørre by, Sønderup sogn, nedlæg
ges som helårsbeboelse og benyttes som fritidshus.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
53.
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D. K.. 778.54.383.
Blev imødekommet.
d. Ansøgning af 11.6.1971 fra landsretssagfører C. Bunde Nielsen for I/S Sla
gelse Monumentforretning om tilladelse til at inddrage en to
værelsers stuelejlighed i ejendommen Smedegade 32 til erhvervsbrug.
Boliganvisningsudvalget kunne 28.6,1971 ikke anbefale at ansøgningen imøde
kommes, idet den pågældende lejlighed ikke er ledig.
D.K..778.54.72-32.
Kunne ikke imødekommes.
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6. SKOLESAGER.
Ansøgning af 30.6.1971 fra cand.scient. Flemming N. Frandsen,
Birkerød, om at blive løst fra sin ansættelse pr. 1. august 1971
ved Slagelse Gymnasium og H.F.-kursus.
Anbefalet af skoledirektøren 1.7.1971.
D.K..851.11.
Blev imødekommet.

MØDET MANDAG DEN 26. JULI 1971.
(Økonomiudvalget - på byrådets vegne).
Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:

54

1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 21.6.1971 fra Landsgrav Friskole om et tilskud.
Skoleudvalget har 8.7.1971 foreslået, at der ydes et tilskud på kr. 5.000,-,
og at beløbet afholdes på konto 16.31.00.00.-09., betaling for undervisning af kom
munens børn i andre kommuners skoler, 1971/72.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Forslaget vedtoges.
b. Ansøgning af 6.7.1971 fra Boligselskabet af 16.1.1952 om god-

54.
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kendelse med virkning fra 1. april 1970 af en huslejestigning i
selskabets ejendomme Vestre Ringgade 120 og 128. Hidtidig hus
leje: kr. 318,- pr. hus. Ønsket husleje: kr. 339,- pr. hus.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Bevilgedes.
c. Slagelse sociale Boligselskab har 7.7.1971 fremsendt bygge
regnskab for centralvarmeinstallationen i afdelingen Marievej Vestergade, idet selskabet har ansøgt om, at kommunegarantien vedstås uanset
optagelse af et tillægslån på kr. 479.000,- i Østifternes Kreditforening samt, at de
allerede indførte lejestigninger fastholdes, uagtet indtægterne i mindre omfang over
stiger udgifterne, idet regnskabet udviser en udgift på kr. 294.000,- mod budgetteret
kr. 327.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Bevilgedes.
d. Ansøgning af 21.7.1971 fra vejudvalget om bemyndigelse til at ind
lede forhandlinger med amtsrådet om følgende ændring af vej
bestyrelsesforholdene:
1. Amtsrådet overtager bestyrelsen af Sdr. Ringgade - Vestre Ringgade - Kalund
borg vej.
2. Slagelse kommune overtager bestyrelsen af GI. Næstvedvej, Slotsalleen og Lillevangs vej (mellem Skælskørvej og Ny Næstvedvej).

Forslaget motiveres med, at de under 1. nævnte vejstrækninger er hovedlande
veje med gennemgående trafik, medens vejene under 2. fortrinsvis har lokal betyd
ning.
D.K. .811.073.551.
Bemyndigelsen gaves.
e. Ejeren af matr.nr. 12 m, Kirke Stillinge, har 23.6.1971
fremsendt forslag om, at tilkørselsvejen fra Kongsmarksvej til
pågældendes ejendom benævnes ” Hubertus ve j" .
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..811.121.1.
Forslaget vedtoges.

f. Vejudvalget indstillede 8.7.1971, at formuleringen af følgende 13 eksi
sterende gadenavne korrigeres, så disse kommer til at opfylde ret
ningslinier fra Dansk Sprognævn:
Nuværende navn:

Ændres til:

Albert Ibsensvej

Albert Ibsens Vej
55.
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Anne Marievej
Hallingås
Herluf Trollesvej
Hellig Andersvej
Hans Tausensgade
Jakob Dampesvej
Nørreås
Set. Jøigensgade
Set. Mikkelsgade
Set. Pedeisgade
Sønderås
Tjømealle

Anne Marie Vej
Halling Âs
Herluf Trolles Vej
Hellig Andeis Vej
Hans Tausens Gade
Jakob Dampes Vej
Nørre Ås
Set. Jørgens Gade
Set. Mikkels Gade
Set. Peders Gade
Sønder Ås
Tjørne Alle

Udgiften til udskiftning af skilte i forbindelse hermed har udvalget anslået til
ca. kr. 4.000,-, der vil kunne afholdes på konto 18.13.01.04.-09., vejvisere, ga
denavne, skilte og lignende.
D.K..811.121.1.
Fremsendes til byrådet, idet der ikke var enighed om indstillingen.
g. På foranledning af en ansøgning fra Slagelse liberale aftenskole har voksenun
dervisningsnævnet, tiltrådt af fritidskommissionen og skoleudvalget, 30.6.1971 fore
slået, at der med virkning fra 1. september 1971 ydes oplysnings
forbundene et administrationsgebyr på kr. 2,- pr. elev årlig.
(Fra og med regnskabsåret 1967/68 har kommunen ydet et tilskud på kr. 1,50 pr.
elev).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.483.
Bevilgedes.

55 S. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 8.7.1971 fra skoleudvalget om tilladelse til af det
på konto 16.03. 03.01 . 05 , hovedistandsættelse, Vestre skole, af
satte beløb kr. 45.000 ,- til indretning af tandklinik nr. 2, at
overføre det for installation af gasfyr på Møllegårdsskolen for
nødne beløb (ca. kr. 25.000,-), idet der til dette formål på driftsbudgettet for
1971/72 på konto 16.03.03.50. kun er afsat kr. 125.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 13.7.1971 fra vejudvalget om en yderligere tillægsbe
villing på kr. 40.000,- til regulering af Rosenkildevejen ved
broen.
56.
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Byrådet har under 13.4.1970 bevilget kr. 60.000,- til formålet.
Den nu fremkomne ansøgning er foranlediget af, at udvalget foreslår, at der ved
broen opstilles et ”trafikstyret” lyssignalanlæg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Bevilgedes.

For lukkede døre.

3. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kommuneassistent Birgit Navne har 30.6.1971 opsagt sin stil
ling ved Slagelse kommune til fratræden den 31. august 1971.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Bevilgedes afsked fra 31.8.1971.

b. Ansøgninger fra oplands bibliotekar Ole Fredslund-Hansen og assi
sterende børnebibliotekar Agnete Fredslund-Hansen om afsked fra
stillingerne ved Centralbiblioteket pr. 30. september 1971.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Bevilgedes.
c. Socialudvalget har 15.7.1971 indstillet, at den opslåede stilling
som assis ten t/o ve rass is ten t i socialforvaltningen besættes med
overassistent Hans Erik Larsen, Høng kommune.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 5 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Vedtoges.
d. Skoleudvalget indstillede 20.7.1971, at cand. odont. Svend Erik Lind
og cand.odont. John Lyderik Larsen ansættes som tjenestemænd på
prøve i stillinger som heltidsbeskæftigede b ørnet and læger ved den
kommunale s kole ta nd pi eje med tiltræden 1. august 1971.
D.K.,851.172.084.
Vedtoges.
e. Skoleudvalget har 8.7.1971 indstillet, at et af Søndermarks Møbelfabrik
i Tarm fremsat tilbud på kr. 20.807,24 på inventar til skolebib
lioteket på Marievangsskolen accepteres.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .851.12.
Vedtoges.
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f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 18 ansøgninger om skatteefter
givelse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.
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4. AREALERHVERVELSER.
a. Fra vejudvalget er 8.7.1971 til godkendelse fremsendt protokol for den i hen
hold til vejbestyrelses loven afholdte åsteds- og forligsforretning vedrørende
kommunens arealerhvervelse fra matr.nr. 23 a, Kirke Stillinge
by, tilhørende gårdejer Ejner Nielsen.
Ved forretningen er opnået forlig, hvorefter der for erhvervelse af ca. 8.100 m2
betales en erstatning på kr. 113.700,-. Prisen reguleres efter opmåling med kr. 2,pr. m2.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 10.5.1971, pkt. 6 c).
D.K..811.656.1.01.
Godkendtes.

b. Vejudvalget har 9.7.1971 indstillet, at der, om fornødent ved ekspropriation,
erhverves 88 m2 af matr.nr. 458 og 24 m2 af matr.nr.466 a af
Slagelse købstads bygrunde.
Arealet foreslås erhvervet med det formål at sikre en fremtidig udvidelse
af Jernbanegade, herunder bedre oversigts forhold på hjørnet Jembanegade/Sdr.
S ta tionsvej.
Anbefalet af økonomiudvalget med den tilføjelse, at det meddeles ejeren, at by
rådet er sindet at anbefale dispensation med hensyn til udnyttelsesgraden ved genopførel
se af den nedbrændte ejendom, således at udnyttelsesgraden beregnes, som om ekspro
priation ikke har fundet sted.
D.K..073.511.1.
Vedtoges som anbefalet af økonomiudvalget.
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5. UDSTYKNINGSSAGER.

Ansøgning af 28.5.1971 fra landinspektør P. Toft Jensen om godken
delse af udstykning af matr.nr. 13 c, Kirke Stillinge by og sogn,
i 2 parceller.
Da den påtænkte bebyggelse af den sydligste af de projekterede parceller er i
strid med det foreliggende forslag til dispositionsplan for området, idet der i denne
plan er vist en offentlig strandadgang med parkering ved det nævnte matr.nr., har
økonomiudvalget 21.7.1971 indstillet, at der nedlægges forbud mod udstyk
ningen i henhold til byplanlovens § 9. (Der vil herefter være at udarbejde en by58.
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planvedtægt, hvori arealet udlægges til offentlige formål, - og når denne vedtægt er
godkendt, kan arealet eksproprieres mod fuld erstatning).
D. K.. 713.111.25/71.
Forelægges byrådet.

6. BYGGESAGER.
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a. Ejendomsudvalget indstillede 7.7.1971, at der meddeles dispensation fra
salgsvilkårene vedr. matr.nr. 64 i af markjorderne, Venusvej 2,
således at afstanden fra en bygning til vejskel mod Søndermarks vej tillades at være
6,87 - 7,60 m mod som foreskrevet i salgsvilkårene 8,00 m.
D.K. .073.511.2.
Vedtoges.

b. Ejendomsudvalget fremsendte 7.7.1971 ansøgning fra direktør Mogens Hillers
om dispensation fra bygningsbestemmelserne for så vidt angår en
tilbygning til et sommerhus på matr. nr. 6 k, Bildsø by, idet
udvalget under henvisning til parcellens ringe bredde foreslog, at byrådet overfor bo
ligministeriet anbefaler projektet.
D.K. .785.072.13.211.
Anbefales.
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7. BOLIGSAGER.

Ansøgning af 12.7.1971 fra Ejnar Sørensen, Rosenkilde ve j 8, om
tilladelse til at inddrage en ledig lejlighed i ejendommen til eget
brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.57-8.
Bevilgedes.

MØDET MANDAG DEN 9.

AUGUST 1971.

Fraværende: Ingen.

Mødet indlededes med besvarelse af indkomne spørgsmål til byrådet.
Derefter behandledes følgende dagsorden:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.

59.
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a-al. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
am. Fra Kommunernes Landsforening er 13.7.1971 fremsendt meddelelse om
resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og de kommu
nale organisationer om en begrænsning af de offentlige udgifter
i finansåret 1972/73.
D.K..073.5.

an. Korrigeret likviditetsoversigt af 9.7.1971 for den reste
rende del af regnskabsåret 1971/72.
D.K..073.521.71/72.

ao. Kendelse, afsagt af landvæsenskommissionen for Vest
sjællands amtskommunes II område, i sag angående vandvindingstil
ladelse for Næsby Strands vandværk for et anlæg på matr.nr. 10 e, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge sogn.
D.K..824.11.628.134.
ap. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt "Regler om klassifice
ring af.og særlige ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte pedeller/skolebetjente i kommuner uden for hovedstadsområdet".
D.K..832.
aq. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomst af 28.6.
1971 mellem foreningen og Dansk Arbejdsmands- og Specialar
bejderforbund vedr. løn- og arbejdsforhold for ikke - tj enes temandsansatte pedeller/skolebetjente i kommuner uden for hoved
stadsområdet.
D.K..832.

ar. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt meddelelse om regule
ring af tjenestemandslønninger m.v. pr. 1.4.1971.
D.K..087.41.

as. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt meddelelse om fornyel
se pr. 1.4.1971 af den med Kvindeligt Arbejderforbund indgåede
overenskomst vedr. løn- og arbejdsforhold for ikke-tjenestemands ansatte rengøringsassistenter ved skoler, kontorer og biblioteker i
kommuner uden for hovedstadsområdet.
D.K..832.
at. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt meddelelse om fornyel
se pr. 1.4.1971 af den med Dansk Arbejdsmands- og Specialar
bejderforbund indgåede overenskomst vedr. løn- og arbejdsforhold
for time- og ugelønnede arbejdere i kommuner uden for hoved
stadsområdet.
D.K..832.
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au. Fra Kommunernes Landsforening er 3. og 4.8.1971 fremsendt meddelel
se om den blandt husassistenterne på alderdomshjem m.v. var
slede strejke.
D.K..832.
a-au. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

t

a. Fra Vestsjællands amtskommune, social- og sundhedsudval
get, er 18.6.1971 fremsendt anmodning om en udtalelse angående den
fremtidige ordning af tandregulering for skoleelever, således som
skitseret af et af amtstandlægen udfærdiget oplæg.
Skoleudvalget har 9.7.1971 anbefalet, at byrådet går ind for en amtskommu
nal tandreguleringsordning således som foreslået, samt at ordningen fuldt og
helt finansieres af amtskommunen.
Udvalget har tilføjet, at man, - såfremt det måtte vise sig nødvendigt, at der
etableres en kommunal refusionsordning, - finder det mere rimeligt, at antallet af
skoleelever, omfattet af ordningen, lægges til grund for refusion end, således som fo
reslået af social- og sundhedsudvalget, indbyggertallet i de enkelte kommuner.
Økonomiudvalget anbefalede skoleudvalgets forslag.
D.K..851.172.
Skoleudvalgets forslag blev tiltrådt, idet byrådet samtidig tiltrådte, at en even
tuel kommunal refusionsordning baseres på kommunernes indbyggertal.
b. Fra Vestsjællands Teaterkreds er 2.6.1971 fremsendt endeligt
regnskab for 1970/71 samt ansøgning om:
1. Udbetaling af kr. 8.500,- (bevilget af byrådet for 1970/71) som tilskud
til billetkøbsordningen for unge, tilskud til hjælp til dækning af teaterkredsens ud
gifter til udsendelse af brochurer samt diverse administrationsudgifter.

2. Udbetaling af kr. 1.832,- som yderligere tilskud til etablering af teater
for små og større børn samt eksperimentalteater for unge. Det nævnte beløb er
underskud for forestillinger afholdt i april måned 1971, - men et led i teaterkredsens sæsonprogram for 1970/71.
Anbefalet af kulturudvalget.
3. Dækning af regnskabsunderskudet for 1970/71: kr. 2.114,75.
Anbefalet af kulturudvalget, - dækket via Kinos kulturelle fond efter ansøg
ning til kulturministeriet.
4. Tilskud til teaterkredsens sæson 1971/72.
Kulturudvalget har foreslået, at der ydes teaterkredsen det på budgettets kon
to 23.03.12.1. optagne beløb i alt kr. 25.000,-, heraf kr. 15.000,- til bømeog ungdomsteater og kr. 10.000,- til billetkøbsordning m.v.
61.
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Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..854.
ad. 1, 2 og 3. Vedtoges.
ad. 4. Bevilgedes tilskud inden for rammen af det på budgettet afsatte beløb
efter samme retningslinier som tidligere år.

For lukkede døre.
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3. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 26.7.1971 fra kommuneassistent Anne-Grethe Han
sen, stadsingeniørens kontor, om tilladelse til at overgå til del
tidsbeskæftigelse (25 timer pr. uge) fra den 1. september d.å. at regne.
Økonomiudvalget indstillede 3.8.1971, at der meddeles fru Hansen tilladelse
til at overgå til deltidsbeskæftigelse med 20 timer ugentlig på betingelse af, at fru
Hansens anmeldelse til Dansk Kommunalkursus tilbagekaldes.
Udvalget bemærkede samtidig, at en stilling som heldagsbeskæftiget kontor
funktionær i teknisk forvaltning er opslået ledig.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Kendelse, afsagt den 30.3.1971, af afvandingskommissionen for
Sorø amtsrådskreds i landvindingssagen "Kirke Stillinge".
D.K..79.
Til efterretning.
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4. SALG AF EJENDOMME.

Ansøgning af 19.7.1971 fra maskinsnedker Aage Jensen om køb af
et areal af matr.nr. 69 h af markjorderne til sammenlægning
med matr.nr. 69 ea af markjorderne.
Økonomiudvalget indstillede 3.8.1971, at der tilbydes Aage Jensen et ca.
750 m2 stort areal for kr. 22, - pr. m2 incl. tilslutningsafgift men excl. kloakaf
gift.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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5. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 9.7.1971 fra Snedker- og Tømrerforbundet,

62.
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gelse afdeling, om tilladelse til at inddrage en 2 værelsers lej
lighed i ejendommen Slotsgade 34 A til kontor for Elektrikernes Fagforening i Slagelse.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.70-34 A.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 24.7.1971 fra slagtermestrene Johs. Petersen &
Søn, Rosengade 13, om godkendelse af en 3 værelsers lejlighed
i ejendommen Rosengade 5 (I. sal) til funktionærbolig.
Boliganvisningsudvalget har 2.8.1971 fremsendt sagen til byrådets afgørelse,
idet udvalget har bemærket, at 2 medlemmer foreslår ansøgningen afslået, medens
3 medlemmer foreslår ansøgningen imødekommet.
' D.K..778.54.56-5.
Tilbagesendes til boliganvisningsudvalget efter anmodning fra udvalgsformanden.
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6. BYGGESAGER.

Ansøgning af 10.6.1971 fra Mjöbäcks Hus A/B, Søborg, for T.V.
Rasmussen, Rødovre, om dispensation fra bestemmelsen i den tid
ligere Stillinge kommunes bygningsvedtægt om afstand til nabo
skel på 5 m i forbindelse med opførelse af et sommerhus på ejendommens matr.
nr. 11 ar, Kelstrup by, Kirke Stillinge sogn.
Sommerhuset vil blive opført i en afstand af 4,70 m til naboskel.
Ejendomsudvalget har 26.7.1971 indstillet, at dispensationsandragendet anbefales.
D.K..785.072.13.
Anbefales.
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7. UDSTYKNINGSSAGER.

Ansøgning af 28.5.1971 fra landinspektør P. Toft Jensen om god
kendelse af udstykning af matr.nr. 13 c, Kirke Stillinge by og
sogn, i 2 parceller.
Da den påtænkte bebyggelse af den sydligste af de projekterede parceller er i
strid med det foreliggende forslag til dispositionsplan for området, idet der i denne
plan er vist en offentlig strandadgang med parkering ved det nævnte matr.nr., har
økonomiudvalget 21.7.1971 indstillet, at der nedlægges forbud mod ud
stykningen i henhold til byplanlovens § 9. (Der vil herefter være at udarbejde en
byplanvedtægt, hvori arealet udlægges til offentlige formål, - og når denne vedtægt
er godkendt, kan arealet eksproprieres mod fuld erstatning).
D.K..713.111.25/71.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
63.
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8. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 23.

AUGUST 1971.

Fraværende: G, Bjørsum, Pia Kiørboe, Erik Asmund, Egon Jensen, Vagn Høgh
Jensen, Holger Jensen og Viggo Marker.

Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-d. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
e. Voksenundervisningsnævnet har 5.8.1971 meddelt, at nævnet,
efter at Niels Juul Dalsgård er udtrådt, har konstitueret sig med Gunnar
Nielsen, Slotsvænget 33, til formand og Inger Nørgaard til næst
formand .
D.K. .074.
a-e. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Fornyet behandling af fritidskommissionens forslag af 25.6.
1971 om nedsættelse af et fremmedarbejderudvalg.
Kommissionen har 12.8.1971 foreslået, at medlemstallet i udvalget
bliver 6 og, at udvalget sammensættes således:

1 repræsentant fra socialudvalget,
1 repræsentant fra kulturudvalget,
1 repræsentant fra fritidskommissionen,
1 repræsentant fra oplysningsforbundene,
1 repræsentant fra Arbejdernes Fællesorganisation,
1 repræsentant fra Arbejdsgiverforeningen.
Sekretariatet for udvalget foresloges henlagt til skolevæsenets kontor.
D.K. .074.
Vedtoges.

b. Fra Slagelse sociale Boligselskab er 4.8.1971 fremsendt revisi
onsberetning samt regnskaber for selskabet samt selskabets 10 afdelinger for
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året 1970.
Økonomiudvalget har 17.8.1971 anbefalet, at regnskaberne godkendes.
D.K. .778.532.073.526.
Godkendtes.

c. Fra vejudvalget er 9.8.1971 fremsendt forslag til ændring af parke
ringsforholdene på parkeringspladsen foran jernbanestationen.
Udvalget har anslået, at udgifterne til projektet vil beløbe sig
til kr. 14.000 , - og har indstillet, at udgiften afholdes på konto 18.12.02.,
reparation af bituminøse belægninger og konto 18.12.03, fliser, kantsten og lignende,
- 1971/72.
Udvalget har 16.8.1971, efter høring hos Taxa, der har meddelt, at udvalgets
forslag om nedlægning af 4 Taxa-holdepladser ikke kan accepteres, indstillet, at
spørgsmålet om ændring af forpladsens vestlige del stilles i bero.
Økonomiudvalget har herefter 17.8.1971 anbefalet projektet, - herunder at en
eventuel ændring af forpladsens vestlige del stilles i bero.
D.K. .811.
Vedtoges, - herunder at spørgsmålet om en eventuel ændring af forpladsens
vestlige del stilles i bero.
d. Fra vejudvalget er 11.8.1971 fremsendt projekt til anlæg af en ny
parkeringsplads ved Slagelse-Hallen .
Projektet er opdelt i 2 etaper, hvoraf 1 . etape omfatter anlæg af 181 bil
pladser, - anslået udgift: kr. 380.000,-. 2. etape omfatter anlæg af 42 bil
pladser, - anslået udgift: kr. 73.000,-, hvortil kommer udgift ved erhvervelse
af ejendommene Parkvej 37 og 39, der indgår i projektet.
Udvalget har ansøgt om tilladelse til, at den på konto 18.03.11.1971/72
optagne bevilling: kr. 200.000,- til parkering, stadion og sygehus, anvendes til
delvis dækning af projektets 1. etape, idet udvalget har bemærket, at
der i budgettet for 1972/73 er afsat kr. 180.000,- til færdiggørelse af denne etape.
Udvalget har endelig bemærket, at den foreslåede flytning af bevillingen
på budgettet 1971/72 medfører en mindre-indtægt på kr. 100.000,på konto 18.18.02., bidrag fra amtet, idet amtet ikke yder bidrag til parke
ringspladsen ved Slagelse-Hallen, - men derimod har givet tilsagn om at yde bidrag
til parkeringspladsen ved Fælled vej, til hvis anlæg de nævnte kr. 200.000,- var bud
getteret anvendt.
Økonomiudvalget har 17.8.1971 indstillet, at projektet godkendes med
den ændring, at parkeringsbåsene belægges med S-F græsarmeringssten, således som foreslået af sportsudvalget og tiltrådt af
vejudvalget.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet, at der i regnskabsåret 1971/72 til
formålet anvendes kr. 100.000,- af det på konto 18.03.11 op
tagne beløb.
D.K..811.656.1.01.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
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e. Fra skoleudvalget er med økonomiudvalgets anbefaling fremsendt indstilling
om, at der vest for Marievangsskolen anlægges 2 fodboldbaner i
forskelligt niveau.
Skoleudvalget har bemærket, at alternativet til foranstående er, at der overfor
Marievangsskolen på Holmstrupvejs østside indrettes en midlertidig sportsplads, - an
slået udgift kr. 26 - 28.000,-.
D.K..855.3.725.893.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges med 12 stemmer mod 2 stemmer.

f. Ejendomsudvalget indstillede 13.8.1971, at haveanlæg og skolegårde
i forbindelse med tilbygningen til Marievangsskolen udføres af
kommunens entreprenørafdeling på grundlag af et af havearkitekt Breinholt
Nielsen, Sorø, udarbejdet projekt, - hvori der dog foretages visse ændringer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vedtoges.
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3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 3.5.1971 fra vejudvalget om bevilling af
kr. 1.100.000 ,- til etablering af et nyt slambehandlings anlæg
med centrifuger til renseanlægget.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se pkt. 4 c, Andragender og forslag, for lukkede døre).
D.K..777.8.628.3.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 11.8.1971 fra værkudvalget om bevilling af
kr. 505 . 500 ,- til etablering af nye fjernvarmehovedledninger i
østbyen.
Projektet omfatter en videreføring af det eksisterende hovedledningsnet i Byskov
vej fra hjørnet af Klosterbanken. Endvidere ledningsnet mod nord mod Ægirsvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 824.11.697.34.
Bevilgedes.
Et forslag fra E.L. Anderberg om at arbejdet udbydes i bunden licitation blev
forkastet med 2 stemmer, idet 3 medlemmer undlod at stemme.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Kommuneassistent Kirsten Rasmussen har 22.7.1971 opsagt sin
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stilling ved Centralbiblioteket til fratræden 31. august 1971.
Kulturudvalget har 4.8.1971 indstillet, at afskedigelsen bevilges som ansøgt, og
at der opslås en stilling som kontorassistent i udlånsafdelingen
ledig.
Anbefalet af økonomiudvalget, der samtidig har oplyst, at stillingen er opslået
ledig.
D.K. .075.5.084.
Bevilgedes.

b. Bestyrerinden ved plejehjemmet ”Skovvang”, Kirsten Nielsen,
har den 20.7.1971 opsagt sin stilling til fratræden 31.10.1971.
Anbefalet af socialudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
c. Som optaget under pkt. 3 a, Bevillingssager, for åbne døre, har vejudvalget 3.5.1971 fremsendt en ansøgning om bevilling af kr. 1.100.000,til etablering af et nyt slambehandlings anlæg med centrifuger
til renseanlægget.
Udvalget har samtidig anmodet om bemyndigelse til at afslutte kon
trakt med firmaet I. Krüger A/S om leverance af 2 stk. slam
centrifuger med tilbehør.
Endelig har udvalget ansøgt om bemyndigelse til at overdrage for
skellige biydelser til egnede entreprenører og leverandører.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.53.
Vedtoges.
d. Fra indenrigsministeriet foreligger til erklæring en klage fra Viggo
Elkjær og Poul Madsen over en af sundhedskommissionen med
delt afgørelse vedr. påklagede røg-, sod- og støjgener fra
Strandvejens Jernstøberi I/S, Elmevej.
Sundhedskommissionen har ved fremsendelse af sagen, der er bilagt erklæring
fra kredslægen og politimesteren, oplyst, at den fortsat finder, at virksomheden med
fører ulemper for de omboende, men at disse ikke er så væsentlige, at kommissio
nen med hjemmel i sundhedsvedtægten finder anledning til at nedlægge forbud mod
virksomheden, idet kommissionen iøvrigt bemærker:

1. at jernstøberiet opførtes i 1964 på den i industriområdet beliggende grund med
myndighedernes godkendelse,
2. at selskabet, efter at sundhedskommissionen i 1968 rejste sagen efter modtagne
klager, har foretaget omfattende foranstaltninger for at mindske ulemperne, og
3. at der foruden hensynet til ejerne af de nærmestliggende boliger også findes at
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måtte tages hensyn til, at ejeren af støberiet ikke afskæres fra at udøve sin iøvrigt
lovlige erhvervsvirksomhed.
D.K..777.8.628.53.
Byrådet tilsluttede sig den af sundhedskommissionen trufne afgørelse.
e. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er 26.7.
1971 fremsendt til erklæring en ansøgning fra Iversen og Petersen,
Hertug Hansgården, Haderslev, om tilladelse til at udføre fragt
mandskørsel fra Haderslev til København over bl.a. Slagelse.
Vejudvalget har 12.8.1971 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.

f. Fra hdenågsministeiet foxdigger til erklæring en klage fra fru Lydia
Andrea Ronau, Østergade 6, over et af sundhedskommissionen
nedlagt forbud mod fjerkræ- og husdyrhold på ejendommen.
Sundhedskommissionen har ved fremsendelse af sagen, der er bilagt erklæringer fra
sundhedsinspektøren, kredsdyrlægen og kredslægen samt politirapport, oplyst, at den for
sit vedkommende har vedtaget at fastholde det nedlagte forbud.
D.K..823.11.
Byrådet tilsluttede sig den af sundhedskommissionen trufne afgørelse.
g. Fra Kommunernes Landsforening er 28.7.1971 fremsendt meddelel
se om resultatet af de med repræsentanter for Dansk Sygepleje
råd og Slagelse kommune førte forhandlinger vedr. normering af
sygeplejerskepersonale ved de sociale institutioner (alderdomshjem
met og plejehjemmet) i Slagelse.
Økonomiudvalget har 10.8.1971 anbefalet, at forhandlingsresultatet godkendes.
D.K..832.
Godkendtes.

h. Fra økonomiudvalget er fremsendt 10 ansøgninger om skatteeftergi
velse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

Udenfor dagsordenen.
i. Vejudvalget indstillede 20.8.1971, at den, efter at pøls eforhandler Monrad Pe
tersen har opsagt lejemålet, ledige stadeplads for en pølsevogn på H.P.
Hansens Plads tildeles J. Hjort Fridericksen, Albert Ibsensvej 74, II.th.
D.K..754.2.
Vedtoges.
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5. LEGATSAGER.

73

Fra ungdomsskolenævnet er 10.8.1971 fremsendt indstilling om, at den af Ka
ren Favrholdts legat ledige legatportion på kr. 1.000,- tildeles følgende med
k r . 5 0 0 ,- til hver:
Kaj a Lykke Rasmussen, Klokkestøbergade 4 D, Slagelse.
Vagn Nygaard Rasmussen, Kollegievænget 5, Horsens.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 7 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

6. BOLIGSAGER.
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a. Ansøgning fra kommunalarbejder Karl Petersen, Parkvej 4,
om tilladelse til at inddrage ejendommens 1. sals lejlighed til
eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.51-4.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 18.7.1971 fra Erik Horndrup, Skuerup, Vedde, om til
ladelse til at nedlægge en lejlighed i et halvtagshus i gården
til ejendommen Slotsgade 49.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.70-49.
Bevilgedes.

7. SKOLESAGER.
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a. Ansøgning af 28.7.1971 fra lærer Annelise Nilsson, Vestre skole,
om afsked pr. 31. oktober 1971.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K. .851.11.
Bevilgedes.

b. Skolekommissionen indstillede 12.8.1971, at lærer Finn Allan Olsen,
Sorterup-Ottestrup centralskole, med virkning fra 1. august 1971 at
regne meddeles varig ansættelse som lærer ved Slagelse kommu
nale skolevæsen.
D.K..851.11.
Vedtoges.
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c. Skolekommissionen har 12.8.1971 indstillet, at en ansøgning fra time
lærer Ingelise Frøkjær-Jensen om nedsættelse af det pligtige ti
metal i skoleåret 1971/72 til 16 ugentlige timer imødekommes
mod aflønning i forhold til det læste antal timer.
D.K..851.11.
Vedtoges.

d. Skolekommissionen indstillede 12.8.1971, at overlærer N.B. Thom
sen, Næstved, ansættes som lærer ved Slagelse kommunale sko
levæsen fra 1.9.1971 og samtidig konstitueres i stillingen som as
sisterende skolepsykolog.
D.K..851.11.
Vedtoges.
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8. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 6.

SEPTEMBER 1971.

Fraværende: Egon Jensen.

Til behandling forelå:

Fra borgmesteren er 3.9.1971 fremsendt sålydende skrivelse: •
"I anledning af at der tirsdag den 21. september 1971 skal afholdes valg til
folketinget samt folkeafstemning om valgretsalderen foreslås
følgende:

1. Byrådet vælger 4 medlemmer til opstillingskredsens valgbestyrelse. Herudover re
præsenteres byrådet i valgbestyrelsen af borgmesteren, der iflg. folketings valgloven er født medlem af og formand for opstillingskredsens valgbestyrelse.
2. Der vælges personlige suppleanter for de fornævnte 5 valgbestyrelsesmedlemmer.

3. Der træffes beslutning om afstemningsstederne, i hvilken anledning jeg foreslår,
at disse bliver:
1. Østre skole (for Slagelse bys østre afstemningsområde),
2. Vestre skole (for Slagelse bys vestre afstemningsområde),
3. Marievangsskolen (for området, der omfatter de tidligere Slagelse Set. Peders
Ids. samt Hejninge kommuner),
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4. Lille Valby forsamlingshus (for området, der omfatter den tidligere Gudum
kommune samt den vestlige del af den tidligere Slagelse Set. Mikkels
Ids. kommune),

5. Ottestrup skole (for området, der omfatter de tidligere Ottestrup, Kinder
tofte og Sorterup afstemningsområder),

6. Hallelev skole (for området, der omfatter de tidligere Hallelev og Nordruplund afstemningsområder),
7. Stillinge centralskole (for området, der omfatter den tidligere Stillinge
kommune),
8. Havrebjerg forsamlingshus (for området, der omfatter den tidligere Havre bjerg kommune).
4. Opklæbning af plakater på afstemningsstederne forbydes.

5. Der vælges 5 valgstyrere og suppleanter for samme til at forestå afstemningen
på hver af de 8 fornævnte afstemningssteder. Valgstyrerne kan udnævnes dels
blandt byrådets egne medlemmer, dels blandt de i kommunen boende vælgere,
- d.v.s. at der på hvert afstemningssted skal være mindst 1 byrådsmedlem.
Uagtet det må forudses, at en af byrådet valgt valgstyrer kan få lovligt forfald
foreslås, - under hensyn til vælgertallet på de enkelte afstemningssteder - dog
følgende placering af de af byrådet blandt dets egne medlemmer valgte valg
styrere:
Østre skole og Vestre skole: 5 på hver (i alt 10),
Marievangsskolen: .................................

3

Stillinge centralskole: .........................

2

Øvrige 4 afstemningssteder: 1 på hver ( i alt 4),
- dette forslag dog under forudsætning af, at de byrådsmedlemmer, der place
res på afstemningsstederne i byområdet erklærer sig villige til i givet fald at
blive overflyttet til et afstemningssted i et af de øvrige distrikter.
6. Der udsendes valgkort til samtlige vælgere.

7. Der benyttes stemmelister.

8. Der udpeges 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere til i henhold til inden
rigsministeriets cirkulærer af 5. og 7. november 1970 at yde bistand ved stem
meafgivning på sygehuset, alderdomshjem, plejehjem m.m.
9. Borgmesteren bemyndiges til at placere det fornødne antal tilforordnede vælgere.
Der foreslås følgende antal:
Østre skole: 8 lokaler â 7 + 3 som medhjælp for svagelige vælgere,
i alt: ....................................................................................................................

59
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Vestre skole: 7 lokaler â 7 + 3 som medhjælp for svagelige vælgere,
i alt:.................................................................................................................... 52
Marievangsskolen: 7 + 2 som medhjælp for svagelige vælgere,
i alt:....................................................................................................................

9

Stillinge centralskole: 7 + 2 som medhjælp for svagelige vælgere,
i alt: ....................................................................................................................

9

Ottes trup skole: 6 + 2 som medhjælp for svagelige vælgere,
i alt:
............................................................................................................

8

Hallelev skole: 6 + 2 som medhjælp for svagelige vælgere,
i alt:....................................................................................................................

8

Lille Valby forsamlingshus: 5 + 2 som medhjælp for svagelige
vælgere, i alt: .................................................................................................

7

Havrebjerg forsamlingshus: 5 + 2 som medhjælp for svagelige
vælgere, i alt: .......................................

7

I alt

159

Under forudsætning af den nedenfor anførte gruppedeling vil der efter for
holdstalsvalgmåden tilkomme grupperne det ved hver enkelt anførte antal medlem
mer:

Valgbe styrelse.

Valgsty rere.

Bistands ydere - sy
gehus m.m.

Tilfor
ordnede.

Socialdemokratiet

3

19

1

76

Fællesgruppen af kon
servative, venstre og
radikale

2

17

1

69

Kommunister

1

7

Center-Lis ten

1

7

Lodtrækning mel
lem alle 4 om nr.
39 og 40.

N. B.
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Opmærksomhed en henledes på, at der på mødet skal
foretages valg til valgbestyrelse, valgstyrere samt
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Ad. 1. og 2.
Følgende valgtes:
Suppleanter

1. (Borgmesteren, født medlem).

for 1. Carl Veysmann Jensen

2. Viggo Larsen

- 2. Arnold Pedersen.

3. Marie Andersen.

- 3. Inger Munk Hansen.

4. Helge Jensen.

- 4. Tove Munthe Fog.

5. Georg Bjørsum.

- 5. Vagn Høgh Jensen.

Ad 3. ög 4. Vedtoges.
Ad 5.
Følgende valgtes:
Suppleanter

Østre skole:
1. Viggo Larsen

2. Frode Hansen.

1 Kristian Laursen.
- 2J

3. E. Lindequist Madsen.

- 3?) Købmand Brandt Petersen.

4. Inger Nørgaard.

- 4J Skolebestyrer Knud Geckler,

5. Viggo Marker.

- 5. Vicevært Erik Rasmussen.

Vestre skole:

1. Marie Andersen.

for

Souschef Annelise Mahler
s
2J Larsen.

2. Inger Munk Hansen.

-

3. Helge Jensen.

-

4. Tove Munthe Fog.

-

5. Erling Anderberg.

- 5. Vagn Carlslund.

31

Landsretssagfører Henning

4J Jensen.

Marievangsskolen:
1. Erik As mund

for

2. Arbejdsformidlingschef
Jens Olsen.
3. Kedelpasser Ole Søndergaard.

Kriminalassistent
2.1 *Aage Knudsen.
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4. Georg Bjøisum

Proprietær

5. Pia Kiørboe

Helmuth Andersen.

Stillinge centralskole:
1. Palle Chris toffeisen.

for

Politiassistent

2. Overlærer Harry. Eskildsen

Kr. Møbius.

3. Gårdejer Henry Madsen.

Gårdejer Ditmar Hansen.

-

4.

Osvald Larsen.

Konsulent Vilhelm

5. Forpagter Bent Rafn Sørensen.

Christiansen.

Ottestrup skole:

1. Carl Veysmann Jensen.

Kommunebogholder
Otto Bruun.

2. Arbejdsmand Aage Larsen.
3. Lærerstuderende Lars Eskildsen.

4. Dyrlæge Jørgen Roth.

- 4. Overbanemester Krall Jensen.

5. Skatterådsmedlem Hans Larsen.

- 5. Lektor K.B. Bregendahl.

Hallelev skole:
1. Viceinspektør Georg Brandt.

for

Portør

2. Fru Ketty Petersen.

Ebbe L. Jacobsen.

3. Gårdejer Holger Jensen.

Gårdejer Henrik Larsen.

4.

-

Premierløjtnant

Poul Fredebo Jensen.

J. Hallig.

5. Fru Eva Hallig.
Havrebjerg forsamlingshus:

1. Arnold Pedersen.

for r

2. Overbaneformand Villy Nielsen.

- 2. ’Fru Karen Nielsen.

3. Boelsmand Børge Gjermandsen.

- 4?
LGårdejer Johs. Hansen.
- 5.

4. Gårdejer Hans Frandsen.
5.

Axel Jons trup.

J

Lille Valby forsamlingshus:
1. Formand Axel Andersen.
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Varmemester
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2. Formand Tage Olsen
3. Mekaniker Kjeld Hansen.
4. Gårdejer Vagn Høgh Jensen.
Kærgaard Jensen.

5.

Ad. 6. og 7. Vedtoges.
Ad. 8.
Følgende blev udpeget:

Frode Hansen og

Fru Inga Petersen, Bag Klatret.

Ad. 9. Vedtoges med den ændring, at der på
skole placeres

Østre

60

Vestre

-

-

53

Ottestrup

-

-

7

Hallelev

-

-

7.

Borgmesteren anmodede om, at fortegnelser over tilforordnede fremsendes,
således at de er fremme senest førstkommende torsdag, kl. 9.00.

MØDET MANDAG DEN 13.

SEPTEMBER 1971.

Fraværende: Inger Munk Hansen og Egon Jensen.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSS AGER.

78

a-i. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

k. Kommunalreformkommissionen har 3.9.1971 meddelt, at den har
tilskrevet indenrigsministeriet, at kommissionen efter den den 17.8.1971 førte for
handling med kommunalbestyrelserne i Sorø og Slagelse samt
med beboerrepræsentanter fra Grøfte - området ikke har ment at
burde foreslå grænseregulering mellem Slagelse og Sorø kommu75.
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ner gennemført.
Kommissionen har oplyst, at den har meddelt områdets beboerrepræsentant,
at repræsentanterne for Sorø og Slagelse byråd på det nævnte møde med kommis
sionen gav udtryk for, at kommunerne var villige til at optage forhandling om en
ordning, hvorefter børn fra Grøfte -området får mulighed for at mod
tage undervisning i Sorø kommunes skoler.
D.K..071.2.
l. Fra indenrigsministeriet er 31.8.1971 fremsendt cirkulærskrivelse vedr. ge
nerelt samtykke til erhvervelse af fast ejendom.
D. K. .073.511.

m. Fra indenrigsministeriet er 20.8.1971 fremsendt cirkulærskrivelse vedr.
visse retningslinier for kommunernes og amtskommunernes bud
getlægning for regnskabsåret 1972/73 .
D.K..073.521.72/73.

n. Fra Kommunernes Landsforening er 31.8.1971 fremsendt ”Regulativ om
tjenestemænds adgang til fravær fra tjenesten under graviditet
og i forbindelse med fødsel”.
D.K..087.41.
a-n. Til efterretning.

79 2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Fra bestyrelsen for Slagelse Børnehaveseminarium er 12.8.
1971 fremsendt et s kits efors lag til udbygning af Slagelse Børneha
veseminarium, idet bestyrelsen samtidig har forespurgt, hvorvidt kommunen
kan acceptere den nævnte udbygning på ejendommen Ingemannsvej 17.
Økonomiudvalget har 24.8.1971 anbefalet, at der meddeles bestyrelsen til
ladelse til at arbejde videre med sagen på det foreliggende grundlag.
D.K..073.54.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.

b. Forældreforeningen for Centralsygehusets Børneinstitutio
ner fremsendte 23.8.1971 endelig ansøgning om statsstøtte og kommunegaranti til
opførelse af

I. Børnehave til 60 børn:
Omkostninger..................................................... kr. 211.768,53
Grundudgifter..................................................... - 170.351,87
Håndværkerudgifter........................................... - 601.890,89

Samlet anskaffelsessum
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II. Vuggestue for 30 børn:
Grundudgifter.....................................................
Håndværkerudgifter...........................................
Omkostninger.....................................................

kr.

Samlet anskaffelsessum

kr. 1.114.741,81

172.351,87
721.887,57
220.502,37

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .842.711.
Anbefales, idet det samtidig vedtoges at give den ansøgte kommunegaranti.
c. Fra fritidsnævnet er 10.8.1971 til fritidskommissionen fremsendt 7 7 ansøg
ninger om interessegruppevirksomhed for børn og unge i vinte
ren 1 971/72 med forslag til diverse betingelser for gruppernes
godkendelse.
Fritidskommissionen har 12.8.1971 anbefalet, at 74 interessegrupper god
kendes på de af fritidsnævnet foreslåede betingelser med den tilføjelse, at en an
modning fra Slagelse Gymnastikforening om godkendelse af 2 grupper
på henholdsvis 50 og 60 timer foreslås godkendt under forudsæt
ning af, at een gruppe udgår. (Der er oprindelig ansøgt om godkendelse af
4 grupper).
Under forudsætning af, at foranstående godkendes, vil den samlede udgift til
interessegrupper i vinteren 1971/72 udgøre kr. 75.492,29, hvoraf Slagelse kom
munes andel udgør kr. 34.714,10.
Foranstående er tiltrådt af skoleudvalget.
Økonomiudvalget har 25.8.1971 anbefalet fritidskommissionens forslag.
D.K. .851.483.
Fritidskommissionens forslag blev tiltrådt.

d. Forespørgsel fra A.O.F., F.O.F. og L.O.F. om ydelse
af kommunal støtte til pensionisters deltagelse i aftenskole, interessegrupper m.m. ved betaling af deltagerbidraget.
Økonomiudvalget havde i sit møde den 28.6.1971 anbefalet et af voksenunder
visningsnævnet under 16.6.1971 fremsendt forslag, hvorefter der ydes et deltagerbidrag
pr. pensionist på ca. kr. 100, -, - dog med den begrænsning, at kommunens tilskud
fastsættes til maximalt kr. 17.500,- i regnskabsåret 1971/72.
Endvidere havde økonomiudvalget tiltrådt voksenundervisningsnævnets forslag om
afslag på en af aftenskolerne fremsendt ansøgning om kommunal
dækning af indskrivningsgebyret for pensionisters deltagelse i
samme undervisning.
Efter behandling af økonomiudvalgets forslag har skoleudvalget 31.8.1971 påny
fremsendt sagen med anbefaling, at kommunens tilsagn om dækning af pensionister
nes deltagerbetaling af administrative grunde fastsættes til et fast beløb, og at beløbets
størrelse bliver kr. 75, - pr. pensionist.
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Økonomiudvalget indstillede 8.9.1971, at deltagerbidraget fastsættes til
kr. 50, - pr. pensionist, og således at der kun kan ydes hver pensionist eet tilskud
pr. regnskabsår.
D. K.. 851.483.
Økonomiudvalgets indstilling af 8.9.1971 vedtoges med den ændring, at kom
munen betaler det fulde deltagerbidrag.
e. Skoleudvalget indstillede 30.8.1971, at kommunen afholder udgif
terne til transport af elever i friskoler og private realskoler
m.v. efter de i undervisningsministeriets cirkulære af 22.6.1971 angivne retnings
linier på betingelse af, at der benyttes offentlige transportmidler eller anerkendte bus
ruter, samt at skolevejens længde il. - 3. skoleår er mere end 3,5 km og i 4. 10. skoleår mere end 5 km.
Der vil ikke blive ydet tilskud til transport i byområdet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..851.121.71.
Vedtoges.

f. Fra sportsudvalget er 16.8.1971 fremsendt forslag om, at der i ef
teråret 1971 foretages asfaltering og opsætning af lys på skøj
tebanen ved Kierulffsvej.
Udgiften er anslået til kr. 36.000,-, der foreslås afholdt på konto
20 01 07 05 1971/72, - idet udvalget har bemærket, at der i det på denne konto
optagne beløb er afsat kr. 20.000,- til formålet, men at det vil være muligt at af
holde udgiften inden for kontoen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .855.3.795.893.
Vedtoges.
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3. BUDGET 1972/73.

Budgetforslag 1 972/73 over Slagelse kommunes indtægter og
udgifter.
Forslaget 'er vedlagt den af økonomiudvalget udarbejdede investerings- og financieringsplan samt skrivelser fra vejudvalget og værkudvalget vedr. de takstforhøjelser,
der er påregnet gennemført for året 1972/73, og som er lagt til grund ved udfærdigel
sen af udvalgenes budgetforslag:
W.C. -afgiften forhøjes fra kr. 25 til kr. 35 pr. w.c.

Afgiften for dagrenovation forhøjes fra kr. 160 til kr. 170 pr. sæk, - og i
sommerhusområderne fra kr. 80 til kr. 85 pr. sæk.
Gaspriserne forhøjes således:

Husholdnings forbrug + 3 øre » 58 øre pr. m3 + kr. 60 pr. år i fast årlig af78.
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giftFællesmåler A + 3 øre = 35 øre pr. m3 + kr. 200 i fast årlig afgift.

Fællesmåler B + 2 øre = 26 øre pr. m3 + kr. 400 i fast årlig afgift.

Rumopvarmning, vaskemaskiner og lignende +3 øre = 35 øre pr. m3
+ kr. 60 i årlig afgift.
(Værkudvalget har bemærket, at de faste afgifter og målerafgfter er de samme som
de for 1971/72 besluttede, der imidlertid på grund af prisstoppet endnu ikke er trådt
i kraft).
Elforsyningen: er påregnet uforandrede takster.

Varmeforsyningen: er påregnet opkrævet med en a’conto salgspris på kr. 1,38
pr. m3, og de årlige faste afgifter forhøjes fra 2,7 øre til 3,0 øre pr. installeret
kcal.
Vandforsyningen: er påregnet en forhøjelse på ca. 10%, således at der er regnet
med følgende priser, idet de nugældende priser er anført i parantes:
Vand til næringsbrug: pr. m3 kr.
Almindelige forbrugere:- Særlige institutioner:
- - Havevand og autovask: - Vand til Gækkelunds kvarteret m.v.:
- - -

0,66
0,66
0,55
1,50

(0,60)
(0,60)
(0,50)
(1,20)

0,83

(0,75)

Faste afgifter for tapenheder (pr. år).
kr. 30,80
- 7,70
- 23,- 20,- 20,- 15,40
- 13,20

(28, -)
( 7.-)
(21,-)
(18, -)
(18,-)
(14, -)
(12, -)

- 7,70
- 27,50

( Î.-)
(25. -)

- 27,50

(25, -)

Enkelte parcelhuse
- 44,Andet byggeri pr. bruttoetage
m2
- 0,40

(40, -)

Vaskehushaner
Lejligheder udover een
Køkkenhaner
Bad med douche
- uden Douche alene
Håndvask
Lejligheder uden vandindlæg
i køkken
Afgift af vandklosetter
"

“

9

der benyttes af mere end 1
familie

Vand til byggebrug:

(0,35).
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Målerlejen regnes uforandret.
Endvidere er fremsendt overslag over de kirkelige ligninger 1972/73. Iflg. over
slagene skal til præs te lønnings kasserne udskrives: kr. 2 00.280 ,- og til
kirkekasserne og kirkebetjeningskasserne: kr. 2.101.566 ,-.
Endelig har økonomiudvalget meddelt, at udvalget har vedtaget at fastsætte fris
ten for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet til: onsdag
den 22.9.1971 , kl. 9.00, og fristen for fremsendelse af under
ændringsforslag til: mandag den 27 . 9.1971 , kl. 12.00.
D.K..073.521.72/73.
Oversendtes til 2. behandling.
De af økonomiudvalget fastsatte frister for fremsendelse af ændrings- og under
ændrings forslag blev godkendt.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 26.6.1971 fra brevdueforeningerne i Slagelse om en
grund til opførelse af klubhuse.
Økonomiudvalget har 8.9.1971 indstillet, at der gratis stilles til rådighed for
brevdueforeningeme et areal af matr.nr. 6 ao, Holmstrup by, på de af stadsingeniø
ren under 2.9.1971 foreslåede vilkår.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Fra vejudvalget er fremsendt en ansøgning om godkendelse af, at der
med ejeren af Garvergården for tiden 15.9.1971 til 15.9.1972
indgås aftale om leje af en ladebygning m.m. til garage for 2 grave maskiner, 1 fejemaskine og 1 slamsuger.
Lejen udgør kr. 2.000,-, hvortil kommer, at kommunen skal nedrive en støbt en
silagebeholder, - anslået udgift: kr. 2.000,- - der findes på arealet, samt at kommu
nen i et vist omfang skal vedligeholde arealet omkring ladebygningen, hvortil de årlige
udgifter er anslået til kr. 500,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.1.
Blev godkendt.
c. Kulturudvalget indstillede 1.9.1971, at fru Karen Lund, Algade 42, Kor
sør, fra den 1.10.1971 ansættes i den ledige stilling som kommu
neassistent i udlånsafdelingen ved Slagelse Centralbibliotek.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 13 ansøgninger.
Økonomiudvalget har 8.9.1971 indstillet, at Karen Lund antages som ikke-tjenestemandsansat kommuneassistent med tiltræden 1.10.1971.
D.K., 075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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d. Ansøgning af 12.8.1971 fra kommuneassistent Inge-Lise Brown,
teknisk forvaltning, om overgang til halvdagsbeskæftigelse (kl. 8.00
- 12.00) fra 15. september 1971 at regne, - subsidiært om orlov
i et år fra samme dato.
Økonomiudvalget har 25.8.1971 indstillet, at ansøgningen om halvdagsbeskæf
tigelse imødekommes for et år.
Udvalget har samtidig oplyst, at en stilling som halvdagsbeskæftiget assistent
(eftermiddag) i teknisk forvaltning er opslået ledig.
D.K. .084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 28.8.1971 fra bestyrerinde Kirsten Nielsen, pleje
hjemmet "Skovvang”, om tilladelse til at fratræde stillingen al
lerede ved udgangen af september måned.
Anbefalet af socialudvalget.
D.K..084.
Blev imødekommet med den tilføjelse, at bestyrerinden anmodes om at fratræde
omgående, idet der bevilges tjenestefrihed i den resterende del af september måned.
f. Ansøgning af 11.8.1971 fra Viggo Hedegaard Jensen,
gade 59, om autorisation som kloakmester.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

Baggesens-

g. Vedr. kloakarbejde ved matr.nr. 3 gs, Holmstrup (Ting
parken).
Vejudvalget har 2.9.1971 fremsendt ansøgning om en bevilling stor '
kr. 11 5.000,- til kloakering af 1. afsnit af bebyggelsen på
ovennævnte matr.nr.
Udvalget indstiller, at kloakarbejdet overdrages den entreprenør, der, - efter en
udbudt offentlig licitation over samtlige byggemodningsarbejder, - er billigst på den
samlede byggemodningsentreprise: nemlig Marius Pedersen, Ferritslev A/S,
for en entreprisesum, der for kommunens andel udgør kr. 104.953,60 incl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.
Bevilgedes, idet udvalgets indstilling iøvrigt vedtoges.
h. Vejudvalget ansøgte 31.8.1971 om godkendelse af et projekt til
anlæg af fodgængerpassager, grønne områder og parkeringsplad
ser på matr. nr. 219c., Slagelse købstads bygrunde, tilhørende
A/S Casino (Casino-Passagen). Udgifterne til projektet er i alt beregnet til
kr. 292.000,-, og udvalget har samtidig anmodet om godkendelse af en med A/S
Casino og Vestsjællandscentret indgået aftale om fordeling af udgifterne, hvorefter
81.
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Slagelse kommune betaler kr. 170.000,-, A/S Casino kr. 85.000,- og Vestsjællandscentret kr. 37.000,-. Da der i budgettet for 1971/72 er afsat kr. 150.000,- til
formålet, har udvalget samtidig ansøgt om en tillægsbevilling på
kr. 20.000 ,-.
Udvalget anmodede, - såfremt der kan opnås enighed mellem vejudvalget,
Danske Lloyd og A/S Casino - om tilladelse til at udvide projektet til også at om
fatte gårdrydning og anlæg af parkeringsplads på matr.nr. 225 a af bygrundene, til
hørende Danske Lloyd. Merudgiften hertil anslås til kr. 30.000,-, der forudsættes af
holdt af forsikringsselskabet.
Udvalget anmodede endvidere om tilladelse til at lade kommunens egen entre
prenørafdeling udføre arbejdet (bortset fra beplantningsarbejdet), samt om godkendelse
af, at udgifterne, der skal betales af de private interessenter, afholdes forskudsvis af
kommunens kasse mod, at parterne stiller bankgaranti eller lignende til sikkerhed for
betaling af Innmmonens udlæg.
Udvalget har med Vestsjællandscentret indgået aftale om kontant betaling, så
snart arbejdet er afsluttet. Udvalget forudsætter ligeledes, at Danske Lloyd betaler
eventuelle udlæg, når arbejdet er afsluttet. For såvidt angår A/S Casino indstillede
udvalget, at et fra aktieselskabet fremsat ønske om at afdrage kommunens udlæg så
ledes imødekommes:

1/3: 1 måned efter arbejdets afslutning,
1/3: 1/2 år derefter, og
1/3: 1 år derefter, - mod forrentning 9% p.a.

Udvalget bemærkede endelig, at det er en forudsætning for vejudvalgets
forannævnte forslag, at A/S Casino og Vestsjællandscentret forinden arbejdet
igangsættes, godkender de servitutter, hvorved der sikres offentlig
heden adgang til at færdes på passagerne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.
Vedtoges med den tilføjelse, at arbejdet først igangsættes, når de nævnte servi
tutter er tinglyst på de respektive ejendomme.
i. Vejudvalget har 2.9.1971 fremsendt til godkendelse et protokollat for en
afholdt åsteds- og förligs forretning hos gårdejer Henry Nielsen,
Kildemarken, i anledning af en af den tidligere Stillinge kommune foretaget re
gulering af bivej nr. 16, hvorved der er erhvervet ca. 300 m2
af Henry Nielsens ejendom til vejudvidelse.
Udvalget foreslår, at byrådet godkender det med gårdejeren opnåede forlig,
hvorefter der udbetales denne en erstatning på kr. 1 . 000 ,- til
fuld afgørelse af arealerhvervelsen samt øvrige ulemper påført ejendommen i forbin
delse med vejudvidelsen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Blev godkendt.
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k. Fra indenrigsministeriet er til byrådets erklæring fremsendt en klage fra
fru Sigrid G. Petersen, Ny Holmstrup ved Volden, over en af
sundhedskommissionen under 28.5.1971 truffen afgørelse vedr.
påklagede flue- og lugtgener fra gårdejer Knud Ebbesens ejen
dom .
Sundhedskommissionen har 8.9.1971 fremsendt sagen med bemærkning, at kom
missionen for sit vedkommende fastholder den i sagen tidligere trufne afgørelse, hvor
efter kommissionen ikke finder anledning til påtale overfor gårdejeren.
D.K. .823.11.
Byrådet tilsluttede sig den af sundhedskommissionen trufne afgørelse.
l. Fra Kommunernes Landsforening er 24.8.1971 fremsendt meddelelse
om, at Kommunernes Lønningsnævn har godkendt den med repræsentanter for Syge
plejerådet indgåede aftale om normering af overordnede sygeplejerske
stillinger ved alderdomshjemmet og plejehjemmet.
D.K..832.
Til efterretning.

m. Ansøgninger fra Inger Vincentz Jensen og Edith Schaldemose
Petersen om støtte- til et pædagogisk orienteringskursus for ledere
i ungdomsskolen på Søhus Gartnerhøjskole ved Odense i tiden 19. 30. juli 1971.
Ungdomsskolenævnet har indstillet, at der ydes tilskud med halvdelen af kursusaf
giften kr. 162,50 samt rejsegodtgørelse kr. 30,80, i alt kr. 193,30 til hver ansøger.
Anbefalet af fritidskommissionen, skoleudvalget og økonomiudvalget.
D.K..851.483.
Ungdomsskolenævnets indstillinger vedtoges.

n. Fra økonomiudvalget er fremsendt 13 ansøgninger om skatteeftergi
velse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K. .713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

5.
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LEGATSAGER.
Til decision foreligger regnskaber for:

a. værtshusholder Gudman Nielsens mindelegat for 1970,
b. Chr. Larsens legat for Hejninge sogn for 1970,
c. fabrikant Vilhelm Langes legat til fordel for trængende medlemmer af Slagelse han
delsstand og deres efterladte.

Herudover har Slagelse Handelsstandsforening fremsendt regnskaber for

d. købmand Carl Husted Andersens legat, og
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e. bankdirektør, købmand P. Thomsen og hustrus mindelegat for 1970.
D.K. .073.526.27.
a-c. Godkendtes.
d-e. Til efterretning.

83 6. UDSTYKNINGSSAGER.

a. Fra landinspektør P. Toft Jensen er 14.7.1971 fremsendt
udstykningsplan over matr.nr. 1 bt, Antvorskov Hovedgård.
Økonomiudvalget har 25.8.1971 indstillet, at planen godkendes, idet der for ti
den arbejdes med en partiel byplanvedtægt for området, hvorved ejendommen udlæg
ges til åben, lav boligbebyggelse.
Økonomiudvalget har samtidig indstillet, at et af stadsingeniøren udarbejdet for
slag til parcelsalgserklæring, hvori er taget forbehold overfor eventuelle ændringer,
der fremkommer under behandlingen af det under udarbejdelse værende forslag til by
planvedtægt for området, godkendes.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Fra landsretssagfører Keld L. Klausen, København, er 24.5.1971
fremsendt udkast til love védr. ”Næsby Strands Grundejerforening af 7.6.
1971”.
Økonomiudvalget har 25.8.1971 anbefalet, at udkastet godkendes.
D.K..777.8.711.5.
Blev godkendt.
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7. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 19.8.1971 fra arkitekterne H. Steudel og J. Knud
sen Pedersen om tilladelse til nedrivning af ejendommene Bjerg
bygade 6 - 8.
På arealerne agtes af Fællesorganisationens Boligforening opført
en etageejendom.
Boliganvisningsudvalget har 2.9.1971 indstillet, at der meddeles tilladelse til, at
lejlighederne nedlægges, efterhånden som disse bliver lovligt ledige, og at der med
deles tilladelse til nedrivning af ejendommene, når disse på lovlig vis er frigjort for
lejere.
D.K..778.52.4-6:8.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning fra Slagelse sociale Boligselskab om tilladelse til at
nedlægge en lejlighed i Klosterbanken 21 som følge af en påtænkt ud-
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videlse af kolonialforretningen Klosterbanken 23.
Boliganvisningsudvalget indstillede 2.9.1971, at byrådet for sit vedkommende med
deler tilladelse til nedlægning af den pågældende lejlighed. Udvalget har bemærket, at
boligministeriets samtykke formentlig skal indhentes.
D.K. .778.54.105-21.
Anbefales overfor boligministeriet.
c. Ansøgning fra overlæge Else Mortensen, Klostergade 41, om dispen
sation fra bopælspligten på landbrugsejendommen matr.nr. 1 1,
Nordruplund Hovedgård, Nordrupvester sogn, beliggende Skætholm
pr. Munke Bjergby.
Boliganvisningsudvalget har 2.9.1971 indstillet, at ansøgningen imødekommes for
yderligere 1 år, - indtil 1.7.1972.
D.K..823.11.073.551.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges med 15 stemmer mod 2 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme. Der skal ikke indhentes samtykke fra landbrugs
ministeriet.

8. SKOLESAGER.

a. Skolekommissionen indstillede 7.9.1971, at timelærer Lissa Pedersen,
Vestre skole, med virkning fra 1. august 1971 meddeles varig an
sættelse som lærer ved Slagelse kommunale skolevæsen.
D.K..851.11.
Vedtoges.
b. Ansøgning af 15.8.1971 fra lærer Laura Kirstine Aagaard, Ottestrup
centralskole om afsked med pension fra 31. oktober 1971.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 25.8.1971 fra lærer Hanne Rovsing Nielsen, Mølle
gårdsskolen, om godtgørelse i anledning af deltagelse i kursus på
Danmarks Lærerhøjskole i skoleåret 1971/72.
Skolekommissionen har 7.9.1971 indstillet, at der i henhold til undervisnings
ministeriets bekendtgørelse af 1.8.1969 i skoleåret 1971/72 medregnes 6 ugentlige ti
mer i det pligtige timetal.
D.K..851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.
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9. SOCIALSAGER.
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MØDET MANDAG DEN 27.

SEPTEMBER 1971.

Fraværende: E.L. Anderberg» der kom tilstede ved behandlingen af pkt. 3, ændringsforslag c.
Viggo Marker forlod mødet efter behandlingen af pkt. 2.

Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.

a-t. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
u. Under henvisning til den i København stedfundne forhøjelse af en
grospriserne på mælk og fløde meddelte borgmesteren 3.9.1971, at det
var aftalt med Vestsjællands Mejeriselskab, at en tilsvarende forhøjelse er foretaget
i Slagelse.
Engrospriserne incl. moms udgør herefter:
sødmælk: 1/1 1......................... ................... 136
: 1/2 - ......................... ................ 82
: 1/4 - ......................... ................ 47
kærnemælk* 1/1 1.................... . ................ 84
: 1/2 1 ..................... ................ 45
skummetmælk: 1/1 1.............. ................ 84
kaffefløde: 1/2 1....................... ................. 246
: 1/4 1 ....................... ................ 123
piskefløde: 1/1 1....................... ................. 997
: 1/2 1 ....................... ................. 508
: 1/4 1 ....................... ................. 252

øre
-

(126)
( 77)
( 44)
( 77)
( 42)
(77)
(226)
(113)
(877)
(448)
(222)

D.K..778.2.073.6.
a-u. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Ansøgning af 22.7.1971 fra bestyrelsen for Kirke Stillinge Vand
værk om en yderligere kommunegaranti for et lån på
kr. 40.000,- til dækning af udgiften ved vandværkets udbyg
ning.
Der er tidligere givet kommunegaranti for et lån på kr. 60.000,-.
Værkudvalget har 2.9.1971 anbefalet foranstående ansøgning, idet udvalget
har oplyst, at den nu fremkomne merudgift skal anvendes til dækning af udgiften
til en ny boring i forbindelse med geo-elektriske undersøgelser, - hvilket må anses
for rimeligt.
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Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.5.
Bevilgedes.

3. 2. BEHANDLING AF BUDGET 1972/73.

89

Budgetforslag 1 972/73 over Slagelse kommunes indtægter og
udgifter, vedlagt den af økonomiudvalget udarbejdede investerings- og fi
nansieringsplan samt skrivelser fra vej udvalget og værkudvalget
vedr. de takstforhøjelser, der er påregnet gennemført for året
1972/73, og som er lagt til grund ved udfærdigelsen af udvalgenes budgetforslag,
- jfr. pkt. 3 i dagsordenen for byrådets møde den 13.9.1971.
Endvidere foreligger overslaget over de kirkelige ligninger 1 972/
7 3, - jfr. samme punkt i byrådets fornævnte møde.
Der er fremkommet følgende ændringsforslag:
Konto
a. 11 05 01

8

Mere
skat

Mindre
skat

Stillet
af

Socialforvaltningen, lønnin
ger, ændres til
kr. 1.590.000,- ...................

50.000

b. 16 51 02 15
09

Tandpleje, fragår tilskud fra
amtskommunen, ændres til 0, -

65.000

c. 17 03 01

Bøger, indbinding, tidsskrif
ter og aviser til voksne, æn
dres til kr. 534.500,-........

15.000

Kultur
udvalget.

Bøger, indbinding, tidsskrif
ter og aviser til børn, æn
dres til kr. 159.311,-........

10.000

Kultur
udvalget.

4

d. 17 03 02 50

e. 17 03 03

5

h. 23 05 17

I henhold
til skrivel
se af 13. 9.
fra amtet.

Audiovisuelt materiale, æn
dres til kr. 82.500,-..........

25.000

Kultur
udvalget.

Parkering - Slagelse-Hallen,
ændres til kr. 280.000,- ..

100.000

Vejudval
get.

4 Slagelse Erhvervsråd, ændres
til kr. 205.000,-.................

145.000

Centerlisten.

f. 18 03 14

g- 23 05 13

Fælles gruppen.

6

Teknisk skole, ændres til
o, - .........................................

145.000

CenterListen
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Konto

25 05 05

Mere
skat

5

Mindre
skat

Stillet
af

Anden henlæggelse til dispo
sitionsfond ændres til
kr. 4.723.000,- (jfr. f.)........

100.000

Vejudval
get.

kr. 4.673.000,- (jfr. a.)........

50.000

Fælles
gruppen.

Økonomiudvalget har 21.9.1971 foreslået, at den personlige skat udskrives på en
budgetteret skalaindkomst på kr. 386.000.000,- (beskatningsprocent: 12,2) og kirke
skatten på en budgetteret skalaindkomst på kr. 375.000.000,- (0,8%).
D.K..073.521.72/73.
Budgetforslaget og de heri beregnede afgiftsændringer vedtoges med det under
pkt. b anførte ændringsforslag, idet det endvidere vedtoges at ændre konto 25 05 05
5 til kr. 4.758.000, -.
Det under pkt. a stillede ændringsforslag forkastedes med 10 stemmer mod 9
stemmer.
Det under pkt. e stillede ændringsforslag forkastedes med 11 stemmer mod 6
stemmer, idet 3 medlemmer undlod at stemme.
Byrådet tiltrådte, at de under pkt. c og d nævnte ændringsforslag blev trukket
tilbage af kulturudvalget.
Det under pkt. f stillede ændringsforslag forkastedes med 9 stemmer mod 8 stem
mer, idet 3 medlemmer undlod at stemme.
Det under pkt. g stillede ændringsforslag forkastedes med 17 stemmer mod 2
stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme.
Det under pkt. h stillede ændringsforslag forkastedes med 18 stemmer mod 1
stemme, idet 1 medlem undlod at stemme.
Overslaget over de kirkelige ligninger vedtoges.
Endelig vedtog byrådet skatteudskrivningen således som foreslået af økonomiud
valget.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 24.8.1971 fra Mogens Olsen, Bredegade 68, om autori
sation som gas-, vand- og sanitetsmester i Slagelse kommune.
Værkudvalget har 15.9.1971 indstillet, at ansøgningen imødekommes, idet ud
valget forudsætter, at virksomhedens indehaver, Axel Olsen, bibeholder den ham med
delte autorisation.

88.

MØDET 27.9. 1 971

D.K. .072.211.
Bevilgedes for ansøgeren som medindehaver.

b. Fra landsretssagfører Herman Jensen er 28.4.1971 fremsendt et
udkast til deklaration på det areal langs Antvorskov Alle, der i
ca. 4 m bredde skal købes af diverse grundejere af de tilstøden
de parceller.
Landsretssagføreren har samtidig forespurgt om godkendelse af, at der nedlægges
en fællesantenneledning på arealet.
Økonomiudvalget har 15.9.1971 indstillet, at et af stadsingeniøren udarbejdet
ændret udkast til deklaration (udkast nr. 2) godkendes.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 1.9.1971 fra kommuneassistent Grethe Grauengaard,
Rådhusets kassekontor, om fortsat deltidsbeskæftigelse fkl. 8.00 13.00).
Ansøgeren har fået bevilget en tilsvarende ansøgning for tiden indtil 30. septem
ber 1971.
Økonomiudvalget har 14.9.1971 indstillet, at ansøgningen imødekommes for 1 år.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Skoledirektøren har 7.9.1971 med fritidskommissionens, sportsudvalgets og øko
nomiudvalgets anbefaling foreslået, at fritidskonsulent Anders Ingemann Pe
dersen fastansættes som fritidskonsulent med virkning fra 1. au
gust 1971, - efter udløbet af prøveåret.
D.K..084.
Forslaget blev tiltrådt.
e. Kulturudvalget indstillede 13.9.1971, at

1. bibliotekar Claus J. Gunnar, Ringsted, fra 1.11.1971 ansættes som
ledende oplandsbibliotekar - eneste ansøger -, og

2. bibliotekar Bente Pedersen - eneste ansøger -, der for tiden er ansat med
halv tjeneste i børneafdelingen og halv tjeneste i voksenafdelingen, fra 1.10.1971
får tjeneste på hel tid i børneafdelingen.

D,K,,084.
Vedtoges.
f. Forespørgsel af 4.9.1971 fra Jørgen Sørensen, Næsby Strand, om
mulighed for at kommunen opretter en stadeplads for en pølse
vogn i den østlige del af byområdet.
Vejudvalget kunne 16.9.1971 ikke anbefale ansøgningen, idet udvalget var af
den opfattelse, at der ikke er behov for yderligere stadepladser.
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D.K..754.2.
Kunne ikke imødekommes.
g. Fællesorganisationens Boligforening, ny bebyggelse, Bjerg
bygade 6-8, matr.nr. 4 - 5 og 6 af Slagelse købstads bygrun
de.
Dansk almennyttigt Boligselskab har 7.9.1971 fremsendt forhånds ans øgning om
statsstøtte til ovennævnte bebyggelse, bestående af 23 lejligheder a 54,97 m2 og 8
lejligheder å 45,37 m2.
Ejendommen er købt af boligforeningen for kr. 187.000,-, og de samlede
grundudgifter er anslået til kr. 411.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Anbefales.

h. Fra vej udvalget er 15.9.1971 fremsendt ansøgning om godkendelse
af et projekt til ordning af forholdene omkring H.P. Hansens
Plads, Korsgade og S tenstuegade.
Projektet indebærer
at Korsgade gennemføres til Løvegade,
at Stenstuegade afbrydes på midten,
at Stenstuegade istandsættes på strækningen mellem H.P. Hansens Plads og bibliote
ket samt på strækningen mellem H. P. Hansens Plads og Herrestræde,
at kommunen erhverver ejendommen matr. nr. 331, Løvegade 19,
at der anlægges en stor samlet plads omfattende H.P. Hansens Plads og de ubebygge
de arealer mellem Stenstuegade og Løvegade samt matr. nr. 331,
at denne plads opdeles i:
a. en sydlig parkeringsplads til 64 biler,
b. et grønt område ud for Stenstuegade,
c. en nordlig parkeringsplads til 133 biler,
d. et grønt område ved Løvegade,
at der anlægges midlertidige grønne områder på nogle ubebyggede arealer omkring
pladsen.
Udgifterne er anslået til
kr. 1.400.000,-, hvoraf udvalget foreslår, at der i indeværende år anvendes
det på budgettet for 1971/72 afsatte beløb; kr. 200.000,- til gennemførelse af
Korsgade, til istandsættelse af Stenstuegade mellem H.P. Hansens Plads og bibliote
ket, til påbegyndelse af grønt område midt på H.P. Hansens Plads og til anlæg af
midlertidigt grønt område nordøst for pladsen.
Udvalget har endvidere bemærket, at det for projektets gennemførelse er nød
vendigt, at der ved hjørnet af Korsgade og Stenstuegade erhverves
ca. 14 m2 ubebygget areal fra matr.nr. 46 a, tilhørende Sjæl
lands Tidende. Udvalget ansøger om bemyndigelse til at foretage denne arealerhvervelse i henhold til vejbestyrelseslovens kapitel II.
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Arbejdet forudsættes udført af kommunens egen entreprenørafdeling.
Økonomiudvalget har 21.9.1971 anbefalet projektet for så vidt angår gennemfø
relsen af Korsgade.
D.K..811.
Byrådet kunne i princippet tiltræde projektet og vedtog at meddele tilladelse til,
at dette iværksættes for så vidt angår gennemførelsen af Korsgade og istandsættelse af
den øverste del (fra Rosengade til H. P. Hansens Plads) af Stenstuegade.
Det vedtoges endvidere at meddele vejudvalget den ansøgte bemyndigelse til at
forhandle med Sjællands Tidende.
i. Ansøgning af 6.9.1971 fra ej end oms udvalget om tilladelse til at ac
ceptere et tilbud på levering og montering af udstyr til 2 tand
klinikker på Nørrevangsskolen fra Ing.eniør- og Handelsselskabet
A/S Viggo Dencker, København, stor kr. 200.000,-.
Tilbudet lyder på kr. 201.784,29, men firmaet har erklæret sig indforstået med
at levere udstyret til den samlede pris på kr. 200.000,- incl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K;.851.162.
Vedtoges.

k. Fra vejudvalget er 16.9.1971 fremsendt ansøgning om godkendelse af
projekt til anlæg af Antvorskov Alle fra Ny Næstvedvej over
Idagårds jorder til Slotsalleen. Den samlede udgift er anslået til
kr. 675.000,-, hvoraf udvalget har ansøgt om en bevilling på
kr. 250.000 ,- til udførelse af 1. etape af vejarbejdet.
Efter projektet foreslås Antvorskov Alle opdelt i 2 grene, der føres henholdsvis
nord og syd om trægruppen ”Brudesengen”.
Udvalget har bemærket, at det for projektets gennemførelse er nødvendigt, at
der erhverves et areal samt en garage fra matr.nr. 315 g, til
hørende direktør Aksel Røhling. Udvalget ansøger samtidig om bemyndigel
se til at foretage denne arealerhvervelse efter reglerne i vejbestyrelseslovens kapitel
II.
Økonomiudvalget har 21.9.1971 indstillet, at projektet godkendes med den tilfø
jelse, at arbejdet først må igangsættes efter senere bevillingsansøgning til byrådet.
D.K..811.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, idet det endvidere vedtoges at meddele
vejudvalget bemyndigelse som ansøgt til at forhandle med direktør Røhling.

5. SALG AF GRUNDE.
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Økonomiudvalget har 10.9.1971, - efter ansøgning fra Slagelse Andels
Svineslagteri, - indstillet, at der tilbydes svineslagteriet matr.nr.
44 c, areal 7.171 m2, heraf vej 2.845 m2, nettoareal 4.326 m2 samt matr.
91.

MØDET 27.9.1971

nr. 44 bh, areal 1.079 m2, begge parceller beliggende ved Nørrega
de, for en kontant pris på kr. 7,- pr. m2 for så vidt angår 4.326 m2 + 1.079 m2
= i alt kr. 37.835,-.
Udover dette beløb skal køberen være forpligtet til at betale bidrag til eventu
el istandsættelse af Nørregade samt betale for fremføring af forsyningsledninger fra de
kommunale værker + tilslutningsafgifter + kloakbidrag.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Fra landinspektør Poul Toft Jensen er 2.9.1971 fremsendt forslag
til udstykning af matr.nr. 6 a, Holmstrup, idet der samtidig er anmodet
om en parcelsalgserklæring.
Økonomiudvalget har 21.9.1971 indstillet, at udstykningsplanen godkendes, - her
under et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
Udvalget har endvidere indstillet, at der søges opnået en ordning, hvorefter der
af direktør West betales a’conto kloakbidrag på kr. 4,50 pr. m2.
Endelig har økonomiudvalget indstillet, at der med ejeren, direktør Knud E. West,
foretages et mageskifte, hvorefter direktør West afgiver 14.410 m2
til kommunen, medens kommunen til direktøren afgiver
11.570 m2, - og at det overskydende areal, i alt 2.840 m2, købes
af kommunen for kr. 8,80 pr. m2 = kr. 24.992,-.
D.K. .777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 21.9.1971 indstillet, at en af stadsingeniøren udarbejdet
udstykningsplan for kommunens ejendom matr.nr. 7 a, Holmstrup,
hvorefter der på arealets nordvestlige del kan udstykkes 49 parcel
husgrunde, godkendes. Efter planen reserveres arealets sydøstlige del til fremtidige
institutioner (plejehjem eller lignende), idet der tillige på en del af aiealet kan ind
rettes et grønt område med legeplads til betjening af kvarterets beboere.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet, at landinspektør P, Toft Jensen anmo
des om at foranledige parcellerne udstykket i efteråret 1971, samt at der søges er
hvervet det for planens gennemførelse fornødne areal af matr.
nr. 7 cv, tilhørende fru Karen Grethe Sauer.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

92.

MØDET 27.9.1971

7. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 9.9.1971 fra landsretssagfører Helge Petersen for
Revisorinteressentskabet, Rådhuspladsen, Slagelse, om tilladelse
til at samtlige lokaler på såvel I. som II. sal i forhuset til
ejendommen Rosengade 3, anvendes til erhverv (revisionskontor).
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.56-3.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning fra Alfred Rasmussen, Rosenkildevej 6, om tilladel
se til at inddrage en 2-værelsers loftslejlighed i ejendommen
til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.57-6.
Blev imødekommet.
c. Ansøgning af 1.9.1971 fra kreaturhandler Frede Hansen, Skælskørvej
65, om tilladelse til at inddrage ejendommens I. -sals lejlighed til
eget brug.
Boliganvisnings udvalget har 21.9.1971 indstillet, at ansøgningen imødekommes,
når lejligheden på lovlig vis er blevet ledig.
D.K..778.54.65-65.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 1.9.1971 fra Vagn Kristensen, Tjørnealle 9, om
tilladelse til at inddrage I. -sals lejligheden i ejendommen til
eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 21.9.1971 ikke anbefale, at ansøgningen imøde
kommes, hvorimod udvalget bemærkede, at det vil se med velvilje på indstilling af
ejerens søn til den ledige lejlighed, idet det da stilles som en betingelse, at lejlig
heden med køkken opretholdes som lejlighed.
D.K..778.54.80A-9.
Kunne ikke imødekommes.

8. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 27.4.1971 fra Vedbysønder Maskinfabrik om tilladel
se til at udvide den eksisterende maskinhal på matr.nr. 2 f og
24 b, Vedbysønder by.
Sagen er 2.6.1971 fra byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen fremsendt til er
klæring i byrådet.
Økonomiudvalget har 15.9.1971 indstillet, at der anbefales dispensation
med hensyn til udnyttelsesgraden på betingelse af, at der etableres mindst 40 parke
ringspladser ved virksomheden.
D.K..777.8.711.3.072.13.
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Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, idet byrådet endvidere anbefalede den
fornødne dispensation fra by- og land zoneloven.
b. Fra arkitekt B. Nords ted-Jørgensen er 23.7.1971 fremsendt re
videret skitseforslag til bebyggelse af arealet øst for Sønder
marksvej samt nord for Byskovvej, - matr.nr. e 64 v, 75 v og
263 af markjorderne.
Økonomiudvalget har 21.9.1971 indstillet, at den nu udarbejdede bebyggelsesplan
godkendes, - herunder at det accepteres, at der foreløbig kun kræves anlæg
af 390 parkeringspladser (i henhold til bygningsreglementet kræves udlagt 500
parkeringspladser) samt, at de nu projekterede 4 udkørsler (1 til Byskovvej, 2 til Søn
dermarksvej og 1 til Merkurvej) godkendes på betingelse af, at der tinglyses oversigtsservitut q = 15 x 60 m ved udkønleme.
D.K. .777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 21.6.1971 fra maskinfabrikken ”Odin”, Kalundborgvej
83, Slagelse, om tilladelse til at udvide produktionshallen på ejen
dommen matr.nr. 6 au af markjorderne med 356, 30 m2.
Økonomiudvalget har 15.9.1971 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor bo
ligministeriet på betingelse af, at der på ejendommen tinglyses en deklaration af
følgende indhold:

”1. udover de nævnte 356 m2 må der ikke på ejendommen opføres bygninger til
erhvervsformål,
2. grundens vestlige del skal, - efter nærmere anvisning af kommunen, - tilplantes
med træer eller anden beplantning, der kan skjule fabriksbygningeme og danne.
støjbælte mod boligområdet og

3. byrådets godkendelse vil være at indhente ved overgang til anden anvendelse af
lokalerne, idet byrådet gerne ser disse anvendt til en virksomhed, der i mindst
muligt omfang kan virke til gene for de omboende.”
D.K..785.072.13.26-83.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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9. SKOLESAGER.

a. Ansøgning fra lærer Bodil Nielsen, Møllegårdsskolen, om, som føl
ge af en stemmebåndslidelse, at få nedsat det pligtige ugent
lige timetal fra 27 til højst 20 - 21.
Skolekommissionen har 17.9.1971 indstillet, at den pågældendes pligtige ugent
lige timetal fra 1.10.1971 og i den resterende del af indeværende skoleår nedsættes
til 19 ugentlige timer.
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D.K..851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.
b. Skolekommissionen har 16.9.1971 eenstemmigt indstillet følgende til den
ledige stilling som skoleinspektør ved Vestre skole:
viceinspektør Finn G.

Clasen,

viceinspektør Bo Danscher,
viceinspektør Erling Hansen,

Møllegårdsskolen.

Nørrevangsskolen,
Vestre skole.

Kommissionen har indstillet viceins pektør Erling Hansen som nr.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 9 ansøgninger.
D.K..851.11.
Byrådet tiltrådte skolekommissionens indstilling.

1.
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10. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 11.

OKTOBER 1971.

Fraværende: E.L. Anderberg, Inger Munk Hansen og Egon Jensai.

Mødet indlededes med besvarelse af indkomne spørgsmål til byrådet.

Derefter behandledes følgende dagsorden efter at borgmesteren havde udtalt en
lykønskning til Egon Jensen med den i dag stedfundne udnævnelse til indenrigsminister.
Byrådet tilsluttede sig borgmesterens udtalelse.

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-e. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

f. Fra Kommunernes Landsforening er 29.9.1971 fremsendt skrivelse
vedr. overenskomstforholdene for husassistenter på alderdoms hjem m.v. og for rengøringsassistenter på skoler, kontorer og
biblioteker.
D.K. .832.
a-f. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Fra Vestsjællands amtsråds Social- og sundhedsudvalg er
23.9.1971 fremsendt indbydelse til et møde torsdag den 21.10.1971,
kl. 14.30, i Mørkøv-Hallen. På mødet vil problemerne i forbindelse med
socialreformens gennemførelse blive fremlagt.
D.K..841.8.
Til efterretning.

b. Vejudvalget har 22.9.1971 indstillet, at en ffa J.K. Dinesen A/S på
socialudvalgets vegne fremsendt ansøgning om dispensation fra den
ved Etterbjergvej tinglyste byggelinie i anledning af, at et
hjørne af plejéhjemmet "Skovvang" kommer til at ligge ca.
0t5 m inden for byggelinien imødekommes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.711.6.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 3.8.1971 fra "Musik og Ungdom”, Slagelse afdeling
om tilskud, subsidiært garanti for dækning af afdelingens forven
tede underskud i 1971/72: kr. 6.000 ,-.
Kulturudvalget har 15.9.1971 indstillet, at der meddeles garanti for indtil
kr. 5. 0 0 0, - , idet et eventuelt underskud dækkes af Kinos kulturelle fond, såfremt
kulturministeriet kan godkende dette.
Økonomiudvalget har 29.9.1971 anbefalet kulturudvalgets indstilling.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

d. Vejudvalget har 22.9.1971 indstillet, at den sidevej til Ro ars vej, der
er beliggende syd for Sigurdsvej, navngives "Signes ve j", ogat
vejen vest for Sigurdsvej navngives "Frodesvej”.
D.K. .811.121.1.
Vedtoges.
e. Ansøgning fra ”Stilladset" (tidligere V. T. - amatørerne) om et di
rekte tilskud til foreningens arbejde på kr. 1.000,- 1 971/72.
Anbefalet af voksenundervisningsnævnet, der samtidig har oplyst, at der ikke over
fritidskommissionens budget er afsat penge til et direkte tilskud, som det her ansøgte.
Kulturudvalget har 13.9.1971 indstillet, at der ydes det nævnte tilskud via Ki
nos kulturelle fond efter ansøgning til kulturministeriet.
Anbefalet af skoleudvalget, der oplyser, at udvalget har opfattet sagen således,
at foreningen herefter nedlægger aftenskolevirksomheden.
Økonomiudvalget har 29.9.1971 anbefalet kulturudvalgets forslag.
D.K..851.483.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

f. Fra fritidsnævnet er med ffitidskommissionens og skoleudvalgets anbefaling
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fremsendt ansøgninger fra Tonny Gyrn om godkendelse af yderligere
2 interessegrupper i 1971/72 (stiftmosaik og dramatik samt træ
arbejde og rørfletning).
Det er indstillet, at grupperne reduceres til 45 timer pr. gruppe, og at materi
aleudgiften reduceres til kr. 400, - pr. gruppe.
Grupperne anbefales godkendt, uagtet ansøgningerne er fremsendt efter tilmel
dingsfristens udløb.
Kommunens udgift er opgjort til kr. 1.561,26.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .851.483.
Indstillingen vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 27.8.1971 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling
stor kr. 31.000,- til konto 16 03 03 08 06, bygninger, hovedistandsættelse
1971/72, til istandsættelse af vandværket på LI. Valby centralsko
le .
Skoleudvalget har på foranledning af en forespørgsel fra økonomiudvalget om
eventuelle betalingsaftaler, - nuværende og fremtidige, - med ejerne af de ejendom
me, der forsynes med vand fra vandværket, 17.9.1971 foreslået,

1. at skolens vandværk fremtidig administreres af værkudvalget, og
2. at de forbrugere, der er tilsluttet LI. Valby vandværk, betaler vandafgift efter
samme takster som forbrugere, der er tilsluttet Slagelse vandværk.

Økonomiudvalget har 29.9.1971 anbefalet, at tillægsbevillingen stor
kr. 31.000,- gives.
For så vidt angår skoleudvalgets forslag af 17.9.1971 er værkudvalget anmodet
om en udtalelse.
D.K. .073.521.71/72.
Det vedtoges at give den ansøgte bevilling.
b. Ansøgning af 30.9.1971 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 12.000,- til konto 02 05 08 06 1971/72.
Beløbet agtes anvendt til opførelse af en toilettilbygning samt til udskiftning af
2 yderdøre ved ejendommen Smedegade 22 - 24.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
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For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Viceoverbibliotekar Peter Heise, Slagelse Centralbibliotek, har
den 23.9.1971 opsagt sin stilling til fratræden den 31.12.1971.
Kulturudvalget indstillede 23.9.1971, at den ansøgte afsked bevilges.
D.K..084.
Bevilgedes afsked som ansøgt.

b. Socialudvalget fremsendte 29.9.1971 13 ansøgninger til den ledige stilling
som bestyrerinde ved plejehjemmet ”Skovvang”, idet udvalget samti
dig indstillede
1. afdelingssygeplejerske Inga Fredbøg, Glostrup, og

2. afdelingssygeplejerske Marianne Nissen, Nykøbing F.,
til stillingen. Da Inga Fredbøg kan tiltræde pr. 1.11.1971, indstillede udvalget, at
denne ansættes som bestyrerinde fra den nævnte dato.
D.K..084.
Inga Fredbøg blev ansat.

c. Ansøgning af 15.9.1971 fra rengøringsassistent Emma Johanne
Nielsen, f. 24.4.1912, der er tilkendt invalidepension fra 22.3.1971, om under
støttelse i henhold til understøttelsesordningen for Slagelse
kommunes løst ansatte personale.
Kommunebogholderen har oplyst, at der i henhold til understøttelsesordningen kan
bevilges en understøttelse på kr. 360, - + dyrtidstillæg, for tiden kr. 1.658,80, i
alt kr. 2.018,80 årligt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.
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5. KØB AF EJENDOMME.

Økonomiudvalget indstillede 29.9.1971, at kommunen erhverver ejen
dommen Parkvej 37, matr.nr. 376 af Slagelse købstads mark
jorder, af areal 445 m2. Ejer: Kaj Erik Søhuus.
Pris: kr. 85.000,-, der betales kontant ved overtagelsen den 1. december 1971.
D.K..073.511.1.
Vedtoges.

S.

98.
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6. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 25.

OKTOBER 1971.

Fraværende: E.L. Anderberg, Helge Jensen, G. Bjørsum og E. Lindequist
Madsen.

Inden behandlingen af den ordinære dagsorden blev forelagt en ansøgning fra
indenrigsminister Egon Jensen om orlov indtil videre fra hver
vet som byrådsmedlem.
D.K. .074.

Bevilgedes. 1. stedfortræder på den socialdemokratiske liste: Hany Eskildsen,
tog herefter sæde i byrådet.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSS AGER.
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a-i. samt 1. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

k. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt den mellem for
eningen og Landsforeningen af Familievejledere i Danmark ind
gåede overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for familie
vejledere i kommuner uden for hovedstadsområdet.
D.K..842.55.
a-1. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
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a. Sportsudvalget har 30.9.1971 meddelt, at udvalget har vedtaget en indstil
ling fra Ungdomssamvirket om, at dette indstiller sin virksom
hed .
Udvalget har samtidig foreslået, at administrationen af ferielejren
"Fritiden" på Frølunde Fed overdrages til fritidskommissionen.
Anbefalet af økonomiudvalget, der har forudsat, at ejendommen fremover tilses
og vedligeholdes ved ejendomsudvalgets foranstaltning.
D.K. .074.
Blev tiltrådt under den af økonomiudvalget nævnte forudsætning.
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b. Vestsjællands Mejeriselskab har 14.9.1971 meddelt, at mejeriet
fra 1.10.1971 at regne indtræder i Øernes Konsummælk-Selskab,
- og har i den anledning ansøgt om, at mejeriets hidtidige rettigheder og
forpligtelser fra 1.10.1971 overføres til Øernes KonsummælkSelskab .
Økonomiudvalget har 20.10.1971 indstillet, at ansøgningen, - under forbehold
af handelsministeriets godkendelse, - imødekommes, - idet udvalget har foreslået, at
der ved henvendelsen til ministeriet forespørges, hvorvidt det kan godkendes, at den
priskontrollerende myndighed, der i den under 15.2.1965 mellem Slagelse byråd og
Vestsjællands Mejeriselskab indgåede overenskomst er tillagt kommunen, bortfalder.
Økonomiudvalget har iøvrigt forudsat, at diverse divergenser om betalingsaftaler
mellem mejeriselskabet og kommunen løses.
D.K..778.2.077.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Vejudvalget indstillede 29.9.1971, at kommunen overtager de pri
vate boligveje Bekkasinvænget, Skovduevænget, Fasanvænget og
Sneppevænget, der er beliggende i GI. Holmstrup, som offentlige biveje.
Udvalget har bemærket, at amtsrådet i henhold til vejbestyrelsesloven skal god
kende, at vejene optages på kommunens bivejsregister.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

d. Vejudvalget indstillede 11.10.1971, at et efter forhandlinger mellem udval
get og Vestsjællands amtsråd af amtsrådet udarbejdet forslag til overens
komst om ændring i ve jbes tyrelses forholdene godkendes.
Iflg. overenskomsten overtager Slagelse kommune bestyrelsen af Slotsalleen og
GI. Næstvedvej samt af nogle strækninger af Mariendals Alle, Skælskørvej og Sorøvej.
Vestsjællands amtsråd overtager bestyrelsen af hovedlandevejen: Kalundborgvej-Vestre
Ringgade-Sdr. Ringgade.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.073.551.
Vedtoges.
e. Byskovparkens Beboerforening har 26.5.1971 anmodet om, at der etableres
skolebuskørsel mellem Byskovparken og Møllegårdsskolen, subsi
diært at der indføres en frikorts ordning med bybusserne.
Skoleudvalget har 10.8.1971 meddelt, at udvalget ikke kan anbefale, at der
etableres skolebus eller frikorts ordning med bybusserne, bl.a. under henvisning til, at
afstanden mellem Byskovparken og Møllegårdsskolen er under 3 km.
Udvalget er af den formening,at man i stedet bør søge at sikre skolevejen ved
lysregulering.
Økonomiudvalget har 13.10.1971 tilsluttet sig skoleudvalgets bemærkninger, idet
udvalget har oplyst, at udgiften til den nævnte lysregulering er optaget på budgettet
100.
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for 1972/73.
D.K..811.113.
Følgende ændringsforslag fra Viggo Marker:
”Der etableres en skolebus ordning fra Byskovparken til Møllegårdsskolen, tilpasset
efter forholdene”,
blev forkastet med 16 stemmer mod 1 stemme.
Byrådet tilsluttede sig herefter skoleudvalgets udtalelse.
f. Værkudvalget har 6.10.1971 foreslået, at de med virkning fra 1.
april 1972 g-odkendte gaspriser får virkning allerede midt i ok
tober 1971, - samtidig med den årlige eengangsaflæsning.
Udvalget har endvidere foreslået, at der indføres følgende ny tarif: ”Ved teg
ning af 5-årig kontrakt kan der ved afregning efter fællesmåler B gives 10% rabat,
som giver følgende pris: 23,4 øre pr. m3 + kr. 360.- pr. år.”
Anbefalet af økonomiudvalget, der endvidere har anbefalet godkendelse af det
fremsendte forslag til den af værkudvalget påtænkt anvendte 5-årige kontrakt.
D. K..824.11.662.764.003.13.
Udvalgets forslag blev tiltrådt.

g. Forespørgsel af 24.8.1971, fra Ensomme Gamles Værn om kommu
nens interesse i,at værnet opfører et omsorgscenter for ældre
og handicappede i Slagelse.
Socialudvalget meddelte 14.9.1971, at udvalget ikke for tiden kunne gå ind for
opførelse af et sådant omsorgscenter.
Økonomiudvalget har 19.10.1971 tiltrådt socialudvalgets udtalelse.
D.K..842.16.
Byrådet tilsluttede sig socialudvalgets udtalelse.

3. VALG.

]_

a. Under henvisning til de af boligministeriet under 24.5.1971 godkendte ved
tægter for Slagelse sociale Boligselskab har boligselskabet 14.
10.1971:
1. ansøgt om byrådets godkendelse af, at afdelingernes bestyrelse i fælles
skab har valgt følgende til medlemmer af selskabets besty
relse:
a. fru Else Jensen, Vesterport 14,
b. - Britta Christensen, Torvegade 17, og
c. herr Harald Guldmann, Færøvej 24, III.tv.,
2. meddelt, at Slagelse Håndværker- og Industriforening har indstillet snedkermester
C.W. Christiansen, Jernbanegade 26, til medlem af selskabets bestyrelse
murermester Frede Jørgensen, Priorgade 10, som suppleant.
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3. meddelt, at Slagelse Handelsstandsforening har indstillet købmand H. Grønholt,
Sorøvej 11, til medlem af selskabets bestyrelse med direktør Knud Erslev, Ingemannsvej 2 A, som suppleant,
- alle valg vil være gældende for tiden indtil 31.3.1974.
D.K..074.
ad 1. Blev godkendt.
ad 2-3. Indstillingerne vedtoges.
b. Til nedsættelse af et fremmedarbejderudvalg, - jfr. .byrådets
møde den 23.8.1971, pkt. 2 a, - er fremkommet forslag til valg af
følgende medlemmer:

som repræsentant for socialudvalget: arbejdskonsulent Frode Hansen,

som repræsentant for kulturudvalget: skoleinspektør Erik Asmund,
som repræsentant for fritidskommissionen: typograf Arnold Pedersen,

som repræsentant for oplysningsforbundene: lærer B. Madsen,
som repræsentant for Arbejdernes Fællesorganisation: afdelingssekretær Tage O. Olsen og
som repræsentant for Arbejdsgiverforeningen: tømrermester Helge Jensen.

D.K..074.
Forslagene blev tiltrådt.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Værkudvalget har 6.10.1971 foreslået, at kommunen til Botved
Boats A/S udlejer et ca. 2.400 m2 stort areal af matr.nr. 43 a
af markjorderne samt nogle gamle kulhuse og et gammelt lager
og kølehus.
Lejen foreslås fastsat til ca. kr. 16.700,- pr. år, lejemål: 8 år, uopsige
ligt fra kommunens side, ret til 1 års opsigelse fra Botved Boats A/S. Det foreslås end
videre, at der efter 5 år optages forhandling om eventuelle prisforhøjelser under hen
syntagen til højere ejendomsbeskatning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Forslagene blev tiltrådt med den ændring, at der hvert år optages forhandling om
lejeregulering.

102.
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b. Kulturudvalget har 13.9.1971 indstillet, at kontormedhjælper Bo
Døssing Christiansen, Centralbiblioteket, fra 1.7.1971 aflønnes
som kontorassistent.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 22.9.1971 fra kommuneassistent Hanne Brandt Friis,
socialforvaltningen, om afsked pr. 31. oktober 1971.
Anbefalet af socialudvalget og økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.

d. Kommunernes Landsforening har 8.10.1971 fremsendt meddelelse om
Kommunernes Lønningsnævns godkendelse af den fremtidige klas
sificering af

driftsbestyrer Sven Skaarup,

gasværksbestyrer Th. Møller Jensen,
kabelmester Riegels - Nielsen,

driftsassistent Sv. Aa. Nielsen,

vejassistent Mogens Knakkergaard,
kabelassistent Børge Nielsen og

installationsassistent John Thomsen.
D.K..087.41.
Til efterretning.

e. Økonomiudvalget har 19.10.1971 indstillet, at byrådet tiltræder et forslag
fra borgmesteren, hvorefter der til diverse lærere ved aftensko
le- og aftenhøjskoleundervisningen i Slagelse, for hvem afstanden
mellem lærerens bopæl og Slagelse kommune oveistiger 40 km, kun ydes en
godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel for 80 km
pr. undervisningsdag.
D.K..851.483.
Forslaget blev tiltrådt.

f. Ansøgning af 27.9.1971 fra familievejleder Karen Margrethe Jør
gensen om afsked pr. 31. oktober 1971.
Anbefalet af socialudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
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5. SALG AF GRUNDE.
Ansøgning af 5.8.1971 fra Brunhilde Christensen, Kalundborgvej 59 B,
matr.nr. 7 co, Holmstrup, om køb af en 2 - 3 m bred strimmel jord
langs sydsiden af denne ejendom.
Økonomiudvalget har 13.10.1971 indstillet, at en ca. 159 m2 stor parcel af
matr.nr. 7 ay af Holmstrup tilbydes ansøgeren til en pris af kr. 25,- pr. m2.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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6. LEGATSAGER.
a. Vedr. F.C. Hansens legat.
Økonomiudvalget har 19.10.1971 indstillet, at den ledige portion (kr. 400,
af ovennævnte legat tildeles Vagn Nygaard Rasmussen.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger.
D.K..073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Vedr. justitsråd F.C. Bech og hustrus sølvbryllupslegat.
Økonomiudvalget har 19.10.1971 indstillet, at en af de ledige legatpor
tioner (kr. 110,-) tildeles Søren L.J. Jensen og hustru.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger, - men da den ene
ansøger ikke opfylder legatfundatsens betingelser, idet denne ikke har tilknytning til
den tidligere Slagelse kommune, vil den portion af legatet, som ikke kan komme til
udbetaling, i henhold til legatets fundats være at henlægge til grundkapitalen.
D.K..073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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7. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 29.9.1971 fra Slagelse Handelsstandsforening om tilladelse til at
nedlægge pedellens lejlighed i Slagelse Handelsskole, Torvegade
15.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.82-15.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 10.9.1971 fra Tova Skytt Johansen, Hansensvej 3,
om tilladelse til at inddrage I. -sals lejligheden i ejendommen til
eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
104.
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D.K..778.54.16 C-3.
Blev imødekommet.
c. Ansøgning af 13.10.1971 fra landsretssagfører Finn Tommerup for
Sjællandske Bank om tilladelse til at inddrage I. -sals hjørnelejlighe
den i ejendommen Nytorv 1 til udvidelse af bankens lokaler.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.46-1.
Blev imødekommet.

8. VEJ- OG KLOAKSAGER.
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a. Fra vejudvalget er 7.10.1971 til godkendelse fremsendt følgende forlig,
indgået med de af arealerhvervelserne i forbindelse med udvi
delsen af Jernbanegade berørte grundejere, idet udvalget har bemær
ket, at der er foretaget en mindre ændring af det af byrådet godkendte
projekt:

Matr. nr. 458 af bygrundene, tilhørende cykelforhandler A. Olsen
& Søn:
Arealerhvervelse: 72 m2 å kr. 100,- = kr. 7.200,-.
Følgende særlige aftaler træffes: "Byrådet er indforstået med, at bebyggelsesgra
den ved enhver fremtidig bebyggelse beregnes, som om ejendommen har sit nuværen
de areal på 706 m2. Denne bestemmelse tinglyses på ejendommen. Kommunen flyt
ter 2 portstolper. Tilbagerykning af fortovet udføres først, når råhuset er færdigt. "
Matr.nr. 466 af bygrundene, tilhørende Vilhelm Pedersen A/S.
Arealerhvervelse:
10 m2 å kr. 100,- =.........................................kr. 1.000,Alle øvrige ulemper: ......................................... 500, -

Erstatning i alt: ................................................... kr. 1.500,-

Følgende særlige aftaler træffes: "Kommunen flytter hegnet til det nye skel samt
støber ny støttemur. Kommunen rydder 2 store træer. "
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1.
Blev godkendt, herunder den i projektet foretagne ændring.

b. Vejudvalget har 19.10.1971 fremsendt referat af vejsyn, afholdt den
15.10.1971 på den private fællesvej, der udgår fra Kalundborg ve j
og ender ved matr. nr. 31 a, Holmstrup by, foranlediget af klager fra
1. Sigrid G. Petersen over, at vejen er blevet indsnævret på matr. nr. 40 c, I
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strup,

2. Sigrid G. Petersen over, at gennemkørsel til Thorvaldsensvej er fjernet,

3. Knud Ebbesen over, at hjømeafekæringen ved matr.nr. 31 p, Holmstrup, er ind
draget under ejendommens have, og
4. Knud Ebbesen over, at der i det sydvestlige hjørne af matr.nr. 31 p, Holmstrup,
er etableret udkørsel fra garage.

Udvalget har i den anledning indstillet, at byrådet træffer følgende afgørelser på
klagerne:

ad 1. Afvises, da det ved vidneforklaringerne må anses for godtgjort, at der ikke er
foretaget nogen indsnævring af vejen. For så vidt angår spørgsmålet om endelig
fastlæggelse af skellene henvises til den skelsætningsforretning, som det ved vejsynet blev oplyst, at Knud Ebbesen har bestilt.
ad 2. Afvises, idet det ved vejsynet blev oplyst, dels at der aldrig i matriklen har væ
ret gennemkørsel til Thorvaldsensvej og dels, at det ved en retssag i 40-erne er
fastslået, at der ikke er vejadgang.

ad 3. I henhold til § 23, stk. 4, i byggeloven træffes beslutning om, at der fra matr.
nr. 31 p udlægges et areal på 6 m2 til en 5 m lang hjømea fskæring. For arealafståelsen tilbyder byrådet at betale vurderingssummen kr. 10,- pr. m2 eller i
alt kr. 60, -, - idet kommunen endvidere udreder udgifterne til skelforandring,
hegnsflytning og arealets anlæg som vej.

ad 4. Det pålægges ejeren af matr.nr. 31 p i henhold til byggelovens § 64 at frem
sende ansøgning om byggetilladelse, idet det blev konstateret, at den nævnte
garage er opført uden byggetilladelse.
D.K..811.
Udvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 1.10.1971 fra Knud Herforth Jensen, Kierulffsvej 52,
som ejer af matr.nr. 8 fm af Holmstrup, om tilladelse til, uag
tet den på ejendommen tinglyste deklaration, at flytte indkørslen
til ejendommen fra den nuværende placering 5 m fra det sydlige
skel til 5 m fra det nordlige skel.
Vejudvalget har 14.10.1971 anbefalet, at ansøgningen imødekommes på betingelse
af, at ansøgeren betaler udgiften ved flytningen, samt at der ikke placeres nogen byg
ning nærmere end 2 1/2 m fra skel mod matr.nr. 8 fp, Holmstrup.
D.K..073.511.2.
Blev imødekommet på de af vejudvalget anførte betingelser.
kr.
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d. Ansøgning af 16.9.1971 fra vejudvalget om en bevilling stor
597.000,- til dækning af udgiften ved 2. og 3. afsnit af
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Idagårds kloakering.
Udvalget har oplyst, at 2. afsnit omfatter ledninger fra Antvorskov Alle mod
syd langs den projekterede kirkegård til Hunsballevej samt detailkloakering af en
planlagt parcelhusbebyggelse ved Hunsballevej, og at 3. afsnit omfatter- en sideled
ning fra ovennævnte ledning forbi militærnægterskolen til Slotsalleen.
Udvalget har oplyst, aten del af udgiften kan dækkes gennem a’conto kloak
bidrag fra Antvorskov kaserne, jfr. det af udvalget under 18.10.1971 fremsendte for
slag til overenskomst med Forsvarets Bygningstjeneste. Af overenskomsten fremgår
bl.a. , at forsvaret betaler et bidrag på kr. 300.000,- til ledningerne og
kr. 200.000,- til renseanlægget samt et årligt bidrag på ca. kr. 40.000,- til drift
af kloakledninger og renseanlæg. Af eengangsbidraget forfalder til betaling
kr. 250.000,- pr. 1.4.1972 og resten, når kommunen giver mulighed for tilslutning
af spildevand.
Udvalget agter at lade arbejdet udføre i vinteren 1971/72 af kommunens egen
entreprenørafdeling.
Økonomiudvalget anbefalede såvel bevillingsansøgningen som forslaget til over
enskomst med Forsvarets Bygningstjeneste.
D.K..777.8.628.2.
Det vedtoges at give den ansøgte bevilling samt at godkende forslaget til over
enskomst med Forsvarets Bygningstjeneste.

e. Vejudvalget indstillede 13.10.1971, at der i henhold til vejvedtægten for
Slagelse Set. Peders Ids., §§ 14, 15, 21 og 22, .træffes beslutning om:

1. at kommunen anlægger de vestlige ender af Sagavej og Helgesvej,
2. at udgifterne, der er anslået til kr. 80.000,-, fordeles ligeligt mel
lem de 8 interesserede grundejere, således at bidragene forfalder til
betaling, når arbejdet er afsluttet,
3. at der for hver af ejendommene matr.nr. 3 gv og 3 gu uden er
statning afstås 28 m2 til vendeplads,

4. at der bevilges kr.

80.000,- til vejarbejdet, og

5. at der bevilges kr.
ledningen i Sagavej).

12.500 ,- til ftToakarbejde (forlængelse af kloak

Udvalget har bemærket, at de af projektet berørte grundejere er indforstået med
fornævnte pkt. 1-3.
Anbefalet af økonomiudvalget under forudsætning af, at grundejerne skriftligt for
pligter sig til at overholde vilkårene samt til i tilfælde af salg at gøre køberen be
kendt med disse.
D.K..811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges under den af økonomiudvalget nævnte forudsæt
ning.
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111

9. SKOLESAGER.

a. Ungdomsskolenævnet indstillede 8.10.1971, at der ydes Benny Rosenkrans
Petersen et yderligere tilskud på kr. 1.278,- til dennes skole
ophold på Ungdomshøjskolen ved Ribe.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.48.078.5.
Vedtoges.
b. Indstilling fra skolekommissionen, anbefalet af skolenævnet ved Marievangsskolen, om at Tove Dixen Sørensen, Slagelse, ansættes som børne
haveklasseleder med tjeneste ved Marievangsskolen.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger.
D.K..851.11.
Vedtoges, - med tiltræden 1.11.1971.
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10. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 8.

NOVEMBER 1971.

Fraværende; Viggo Larsen, Inger Nørgaard og Frode Hansen.

Til behandling forelå:
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1 • EFTERRETNINGSS AGER.

a-k. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
1. Fra økonomiudvalget er 2.11.1971 fremsendt en af kommunaldirektøren ud
færdiget redegørelse vedr. den udbetaling af slutskat for 1 970/71 ,
der iflg. meddelelse fra Kildeskattedirektoratet vil blive fore
taget pr. 1.11.1971.
D.K..073.526.70/71.
a-1. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ejendomsudvalget har 18.10.1971 ansøgt om en tillægsbevilling, stor
kr. 3.000,-, til konto 02 02 43 06
0, 1971/72, andre udgif108.
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ter, matr.nr. 315 a af markjorderne, til dækning af udgifterne ved etablering af en ny 4" hoveddrænledning til havekolonien Søndervang.
Udvalget har samtidig ansøgt om, at arbejdet udføres af kommunens entrepre
nørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.513.2.
Bevilgedes.
b. Forespørgsel af 14.4.1971 fra havekolonien ”Østervang” om mulig
heden for en udvidelse af havekolonien med det areal, der er be
liggende mellem Holbækvej og kolonien.
Ejendomsudvalget har 26.10.1971, - efter at der er indhentet en udtalelse fra
Vestsjællands amt, - indstillet, at kommunen i stedet for at inddrage arealet langs
Holbækvej som kolonihaver, udlejer et areal på ca. 29.700 m2 beliggende mellem
kolonien og jernbanen til havekolonien på samme betingelser og åremål, som gælder
for de øvrige haver (indtil 31.3.1987).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Fra ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet, er 28.7.1971 til ud
talelse fremsendt forslag til fremtidig klassificering af hoved
landeveje.
Stadsingeniøren har 22.10.1971 oplyst, at der for Slagelse kommunes vedkom
mende ikke sker nogen ændringer i de bestående forhold.
Økonomiudvalget indstillede 2.11.1971, at byrådet tiltræder den på det,af vej
direktoratet fremsendte bilagsmateriale viste hovedlandevejsklassificering.
D.K..811.073.551.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 29. 9.1971 fra S . I. K . S . om dækning af driftsunderskudet for 1970/71 på S lagels e - Hallen: stort kr. 53.655, 55.
S.I.K.S. har samtidig ansøgt om, at det af byrådet ved skrivelse af 8.7.1971
bevilgede ekstraordinære vedligeholdelsestilskud på kr. 25.000,- til hjælp til dækning
af udgifterne ved vedligeholdelse og forbedring af Slagelse-Hallens lokaler, - mod
dokumentation for afholdte udgifter af mindst dette beløbs størrelse, - udbetales, uag
tet reparationerne ikke var påbegyndt inden 1.7.1971.
Sportsudvalget har 26.10.1971 indstillet, at det nævnte underskud:
kr. 53.655,55 dækkes af kommunen, og at udgiften fordeles med:

kr. 10.000,- på konto 20 09 07 04, gas, el, vand og varme (som andel til varmeog varmtvandsforsyningen til omklædningsrummet på Ny Stadion), og
kr. 43.655,55 på konto 20 09 16 03, støtte til sport og andre ungdoms form ål.
Økonomiudvalget indstillede, at driftsunderskudet dækkes således som foreslået
10'
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af sportsudvalget.
D.K..855.3.790.893.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
Det meddeles S.I.K.S., at byrådet vedstår det tidligere bevilgede ekstraordinære
vedligeholdelsestilskud, uagtet reparationerne først udføres i regnskabsåret 1971/72.
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3. VALG.

I henhold til bestemmelsen i § 13, stk. 6, i byrådets forretningsorden vil den
for tiden ledige plads i diverse udvalg m.v. (som følge af indenrigs
minister Egon Jensens orlov) være at besætte af den socialdemokratiske
gruppe.
Der vil herefter være at udpege et medlem til:
a. økonomiudvalget,

b. værkudvalget,
c. nævningegrundlisteudvalget,

d. bestyrelsen for I/S Koisørgas,
e. bestyrelsen for Magnus Birchs legat,

f. bestyrelsen for I/S Skælskørgas,

g. bestyrelsen for I/S Sorø-Ringsted-gas,

h. bestyrelsen for spoiselskabet,
i. bestyrelsen for Slagelse almennyttige Boligselskab, og

k. udvalget for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet.

D.K..074.
Følgende valgtes: a. Arnold Pedersen, b. Harry Eskildsen, c. Inger Munk
Hansen, d. Carl Veysmann Jensen, e. Hany Eskildsen, f. Carl Veysmann Jensen,
g. Carl Veysmann Jensen, h. Harry Eskildsen, i. Viggo Larsen, k. Aage Nørgaard.
Endvidere valgtes til kulturudvalget Harry Eskildsen i stedet for Viggo Larsen,
der udtræder af dette udvalg og til medlem af bestyrelsen for Slagelse Børnehavesemi
narium Harry Eskildsen i stedet for Inger Munk Hansen, der ud træder af bestyrelsen.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ejendomsudvalget har 18.10.1971 ansøgt om en tillægsbevilling,

110.

-
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stor kr. 7.000,-, til konto 02 05 25 06 03, 1 971/72, Smedegade
21, vedligeholdelse - til dækning af udgifterne ved reparation af taget på
ejendommen Smedegade 21.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.54.
Bevilgedes.

b. Økonomiudvalget indstillede 2.11.1971, at Yvonne Berner, Klingeberg
6, III., der den 1. august 1971 blev antaget som ekstrahjælp på timeløn, fra den
1. november 1971 at regne meddeles ansættelse som ikke-tjenestemandsansat kontorassistent, - indtil videre med tjeneste i
teknisk forvaltning.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

c. Økonomiudvalget indstillede 2.11.1971, at kontorassistent Dan A.H.
Petersen, skatteinspektoratet, med virkning fra 1. oktober 1971
meddeles ansættelse som tjenestemandsansat kommuneassistenr.
D.K..084.
Vedtoges.
d. Ansøgning fra kontorassistent Tove Thomsen, kassekontoret,
om overgang til deltidsbeskæftigelse (kl. 8.00 - 13.00). Fru Thom
sen har i den tidligere Vestermose kommune været ansat som deltidsbeskæftiget men
overgik, på grund af personalemangel, til heltidsbeskæftigelse umiddelbart før kommu
nesammenlægningen .
Anbefalet af kommunebogholderen, - med virkning fra 1.1.1972.
Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes således, at fru Thom
sen får 1/2-tidsbeskæftigelse, samt at arbejdstiden tilrettelægges efter kontorets
tarv, - foreløbig for 1 år.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
e. Ansøgning af 3.9.1971 fra Lilly Sehested, Jernbanegade, Alfred
Friberg Sørensen, Nytorv, og J. Hjort Frederichseii, H.P. Hansens
Plads, om tilladelse til at udvide varesortimentet i pølsevognene
med bøf-sandwiches .
Iflg. den mellem forhandlerne og kommunen indgåede kontrakt omfatter varesor
timentet forhandling af kaffe, konsumis, pølser, mineralvand, herunder frugt- eller
saftevand samt æblemost.
Sundhedskommissionen har 2.11.1971 oplyst, at kommissionen for sit vedkommen
de kan godkende ansøgningen, når visse sundhedsmæssige krav opfyldes.
(Se mødet 19.4.1971, pkt. 5 e).
D.K. .754.2.
Kontrakterne udvides til at omfatte bøf-sandwiches.
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f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 10 ansøgninger om skatteefter
givelse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

Udenfor dagsordenen.

g. Økonomiudvalget indstillede 8.11.1971, at formanden for lignings
kommissionen bemyndiges til på byrådets vegne at afgive ind
stillinger om eftergivelse af kommunal indkomstskat (restskatter for
året 1970 og fremover), - jfr. § 16 i lov om kommunal kildeskat.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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køb af ejendomme.

a. Økonomiudvalget har 2.11.1971 indstillet, at kommunen af indenrigs
ministeriet erhverver en ca. 420 m2 stor parcel af matr.nr. 1 r
af Antvorskov Hovedgård. Parcellen skal dels anvendes til en 3 m bred sti
langs vestgrænsen af matr.nr. .1 dn af Antvorskov Hovedgård og dels indgå i en plan
lagt kirkegård på Slagelse kommunes ejendom matr.nr. 4 cx af Antvorskov Hovedgård.
1. udskrivningskreds, Styrelsen for civil Værnepligt, har
19.10.1971 tilbudt salg for kr. 7,50 pr. m2, kontant betaling ved over
tagelsen og således, at kommunen sørger for opmåling ved landinspektør, matrikulering
og udstykning samt for udfærdigelse af skøde.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 2.11.1971 indstillet, at kommunen erhverver ejendommen Parkvej 39, matr.nr. 375 af markjorderne, ejer; husejer
Poul Petersen.
Pris: kr. 65.000,-, der betales kontant, overtagelsesdag: 1. oktober 1971, idet
det foreslås, at sælgeren får ret til at bebo ejendommen indtil 1.7.1972.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er 17.8.1971 fremsendt til
bud om salg til kommunen af matr.nr.e 8 d, 8 br, 8 bq og
8 cq, Holmstrup by, i alt 64.949 m2, pris; kr. 847.705,32, - eller
kr. 13,05 pr. m2.
Økonomiudvalget har 2.11.1971 indstillet, at tilbudet accepteres.
112.
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D.K..073.511.1,
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
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a. I byrådets møde den 9.8.1971, pkt. 7, vedtoges det at anmode boligmini
steriet om i henhold til byplanlovens § 9 at nedlægge foreløbigt forbud mod
udstykning af matr.nr. 13 c, Kirke Stillinge by og sogn, idet
denne udstykning var i strid med det foreliggende forslag til dispositionsplan for områ
det.
Økonomiudvalget indstillede 3.11.1971 efter forhandling med repræsentanter for
ejeren, fru Elisabeth de Neergaard, Valdemarskilde, at ovennævnte beslutning
ophæves under forudsætning af, at der med ejeren opnås en tilfredsstillende ordning
om afgivelse af et areal af ejendommen til sammenlægning med et tilgrænsende stiareal, matr.nr. 13 dp, der idag er strandadgang for en række bagved liggende par
celler.
D.K..713.111.25/71.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Fra landinspektør Toft Jensen er 15.9.1971 for snedkermester Erling Nielsen
fremsendt forslag til udstykning af matr.nr. 252 a og 252 b af
Slagelse købstads markjorder.
Økonomiudvalget indstillede, at udstykningen godkendes, herunder et af stadsinge
niøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 2.11.1971 indstillet, at kommunen erhverver et
168 m2 stort areal af matr.nr. 252 b af markjorderne, tilhørende
gartner Poul Frederiksen, til anlæg af en sti mellem Pantholm og Ve
ga vej. Pris: kr. 15,- pr. m2.
Udgifterne ved stianlægget vil kunne afholdes på byggemodningskontoen for ud
stykning ved Jupitervej og Venusvej.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. BOLIGSAGER.
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a. Ansøgning af 25.10.1971 fra cand, pharm. Birthe Christensen, Set.
Pedersgade 8, om tilladelse til at sammenlægge to 2-værelsers
lejligheder i ejendommen (lejlighederne st.th. og I.th.).
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54. 62-8.
Blev imødekommet.
113.
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b. Ansøgning af 5.10.1971 fra arkitekt Søren Lotz for Sorø Akademi’s Stiftelse om tilladelse til i de til Nordruplund hovedgård
hørende 3 tofamiliers arbejderboliger at sammenlægge lejlig
hederne således, at hvert hus fremtidig kommer til at indehol
de een lejlighed (hidtil 2 ).
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.334.
Blev imødekommet.

8. BYGGESAGER.
a. Ansøgning fra A/S Hjältevad Huse, Glostrup, om dispensation
fra bestemmelsen i stk. 7 i deklarationen på ejendommen matr.
nr. 7 ø, Havrebjerg, (taghældning: 15° - 20°), idet selskabet ønsker
at anvende tagspær med 23° hældning.
Anbefalet af ejendomsudvalget og økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.
Anbefales.

b. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har anmodet om en udtalelse i
anledning af en ansøgning fra gårdejer Kaj Wedel Madsen, Hejninge, om tilladelse til at opføre en ny bolig for en fodermes
ter på ejendommen matr.nr. 14 a, Hejninge.
Stadsingeniøren har 28.10.1971 foreslået, at det kræves, at den nye bolig kun
får udkørsel og udgang til den private vej (indkørselen til gården), samt at al be
byggelse respekterer en byggelinie i afstand 15 m fra bivejens midte (offentlig bivej
nr. 2). Spildevandet fra boligen vil kunne tilsluttes gårdens afløb, forudsat at vandet
passerer en bundfældningstank inden udledningen i det vandhul, der fungerer som
bundfældningsbassin, og hvorfra der er afløb til Vårby A.
Ejendomsudvalget har 13.10.1971 anbefalet ansøgningen på betingelse af, at
ejendommen ikke udstykkes i matriklen.
Økonomiudvalget indstillede 2.11.1971, at ansøgningen anbefales på de af
stadsingeniøren og ejendomsudvalget foreslåede betingelser.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Slagelse sociale Boligselskab har 11.8.1971 anmodet om principgodken
delse af et projekt til en påtænkt udvidelse af købmandsforret
ningen Klosterbanken 23.
Stadsingeniøren har 20.10.1971 oplyst, at vejudvalget den 30.9.1969 har god
kendt, at der ved forretningen anlægges parkeringsplads til 8 biler, og at byplanudval-
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get den 27.1.1970 har godkendt en b utiks udvidelse på betingeke af, at disse parke
ringspladser anlægges.
Økonomiudvalget indstillede, at der meddeles boligselskabet principiel godken
delse af projektet.
D.K. .778.532.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning fra Antenneforeningen, Set. Peders Ids. om dispen
sation fra afstandsbestemmelsen på 2,5 m i byggelovens § 31,
stk. 1, i forbindelse med en opført antennemast på ejendommen
matr.nr. 8 ge, Landsgrav by, tilhørende P.H. Jørgensen, Margrethevej 13.
Antennemasten er anbragt ca. 0,5 m fra ejendommens naboskel mod øst.
Ejendomsudvalget har 20.10.1971 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor
boligministeriet.
D.K..785.072.13.36 B-13.
Anbefales.
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9. SKOLESAGER.
Skolekommissionen indstillede 26.10.1971, at timelærer Hans-Frederik
Vildrik, Nørrevangsskolen, med virkning fra 1. november d.å. meddeles
varig ansættelse som lærer ved Slagelse kommunale skolevæsen.
D.K. .851.11.
Vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 22.

NOVEMBER 1971.

Fraværende: Marie Andersen, Henry Madsen og Viggo Marker.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
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a-g. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

h. Fra Kommunernes Landsforening er 5.11.1971 fremsendt overenskomst
(1971) mellem Kommunernes Landsforening og Husligt Arbejder
Forbund vedr. aflønning m.v. af ikke - tjenestemandsansatte hus
moderafløsere og hjemmehjælpere ansat i kommuner.
D.K. .832.
115.
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i. Fra Kommunernes Landsforening er 5.11.1971 fremsendt overenskomst
(1971 - II) mellem Kommunernes Landsforening og Kvindeligt
Arbejderforbund i Danmark vedr. løn- og arbejdsforhold for
ikke-tjenestemandsansatte rengøringsassistenter ved skoler, kon
torer og biblioteker i kommuner uden for hovedstadsområdet.
D.K..832.
k. Fra Kommunernes Landsforening er 9.11.1971 fremsendt meddelelse om
ændring af Den danske Købstadsforenings normalretningslinier
for etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet og
Den danske Købstadsforenings regulativ vedr. arbejde i forskudt
tid og for arbejde i holddrift, herunder kontinuerlig drift.
D.K..832.
l. Fra Kommunernes Landsforening er 3.11.1971 fremsendt overenskomst
mellem Forbundet for offentligt ansatte/Dansk Kommunal Arbej
derforbund og Kommunernes Landsforening om løn- og ansættel
sesvilkår for dagplejeledere, afdelingsledere og assistenter ansat
ved kommunale dagplejeordninger i kommuner uden for hoved
stadsområdet.
D.K..832

m. Økonomiudvalget har 16.11.1971 fremsendt korrigeret likviditets
oversigt for den resterende del af regnskabsåret 1971/72.
D.K.. 073.521.71/72.
a-m. Til efterretning.

123 2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 28.8.1971 fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd
om et medlems tilskud til de uniformerede ungdomskorps.
Fritidsnævnet har, med fri tidskommissionens og skoleudvalgets anbefaling, ind
stillet, at der ydes kr. 20, - pr. medlem under 18 år ( i alt 962 medlemmer =
kr. 19.240,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .078.51.
Indstillingen vedtoges.

b. I anledning af at Vestsjællands amtsråds tekniske udvalg
overvejer at lade den midterste træ række på landevej nr. 604,
Øster Stillinge - Stillinge Strand, fælde, har amtsvejvæsenet udbedt
sig en udtalelse om byrådets stilling til sagen.
Vejudvalget har anbefalet, at trærækken bevares under henvisning til, at
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vejen i æstetisk henseende ellers vil blive forringet, at sikkerheden ikke vil blive for
øget væsentligt, samt at det er værdifuldt, at stien og kørebanen er effektivt adskilt,
idet der på stien er dobbeltrettet trafik. Udvalget kunne imidlertid anbefale, at der
af hensyn til trafiksikkerheden indføres en hastighedsbegrænsning på 60 km/t.
D.K..811.
Byrådet tiltrådte vejudvalgets udtalelse.

c. Klinikchefen ved Slagelse kommunale skoletandpleje har
4.11.1971 foreslået, at samtlige børn i 3. og 4. klasse optages
til tandbehandling fra den 1.1.1972, idet klinikchefen har oplyst, at
børn i disse klasser, der er i gang med behandling hos private tandlæger, får lejlig
hed til at afslutte denne og mulighed for indtil 31.3.1972 at opnå sygekassetilskud
og refusion fra kommunen.
Skoleudvalget har 11.11.1971 indstillet, at forslaget godkendes.
D.K..851.172.
Forslaget vedtoges.

d. Skolekommissionen har 11.11.1971 indstillet, at der til § 4, stk. 1,
i Skoleplanen for Slagelse skolevæsen tilføjes:
”Skolepsykologisk rådgivning og specialundervisning omfatter udover kommunens
skoler: Slagelse Gymnasium og HF-kuisus, Dyhrs skole og Landsgrav friskole."
D.K. .851.12.
Vedtoges.

e. Kulturudvalget har 3.11.1971 indstillet, at Kinoteatrets legater til
skoleelever fremover uddeles med 1 legatportion på kr. 300,til hver skole, der har elever til og med 10 . skoleår.
Legatportionerne har hidtil på hver skole været uddelt til en realklasseelev, en
elev, der har bestået den statskontrollerede prøve efter 9. klasse, og en elev, der har
bestået den statskontrollerede prøve efter 10.klasse. Legatportionerne har hidtil ud
gjort kr. 200,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .854.073.526.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 11.11.1971 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling
stor kr. 2.500,- til konto 16 03 08 01 02 1971/72, leje- og
tjenesteboliger m.v., til udskiftning af oliefyr i ejendommen
Landsgravvej 6.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.
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b. Skoleudvalget har 28.10.1971 ansøgt om en tillægsbevilling stor
kr. 8. 000,- til konto 16 03 08 01 02 1971/72, tjeneste- og le
jeboliger m.v., til dækning af udgifterne ved omlægning af
kloakledninger m.v. i lejeboligen på matr.nr. 105 af Kirke
Stillinge.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.

c. Vejudvalget har 10.11.1971 indstillet, at der ved kommunens foran
staltning nedlægges kloakledninger for regnvand og spildevand
fra Roarsvej frem til den parcel, der skal fremlejes til firma
sporten til placering af en hal ved Marievangsskolen.
Udvalget har foreslået, at udgiften afholdes over konto 39 09 95, “kloak i Sagavejkvarteret - opland F - Set. Peders Ids.", idet udvalget samtidig har ansøgt om en
bevilling stor kr. 14.000,- til dækning af udgifterne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

125 4- FASTSÆTTELSE AF PRISER OG SALGSBETINGELSER VED SALG AF 24 PARCELLER
AF MATR.NR. 76 a AF MARKJORDERNE, "ETTERBJERGLODDEN".

Økonomiudvalget har 17.11.1971 indstillet, at parcellerne udbydes til
salg för kr. 43,40 pr. m2 for grundarealer indtil 1.000 m2 og
kr. 28,70 pr. m2 for overskydende grundareal udover 1.000 m2.
I priserne er includeret vejanlæg m.v., kloakstik, fællesantenne, vand samt el og
vejbelysning. Hertil kommer betaling for fjernvarme: kr. 9.200,- incl. moms pr.
parcel. Udover købesummen vil der endvidere være at udrede kloakbidrag, stiklednin
ger for fællesantenne, vand og el samt udstyknings omkostninger.
Den kontante udbetaling foreslås fastsat til 60% af købesum
men.
1
Økonomiudvalget har endvidere fremsendt forslag til slutseddel samt
forslag til servitutter.
D.K..073.511.2.003.13.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med den ændring, at fjemvarmebidrag
vil være at betale kontant.
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5. UDBYGNINGSPLAN FOR DET KOMMUNALE SKOLEVÆSEN.

126

Skolekommissionen har 2.11.1971 ansøgt byrådet om godkendelse af et
udarbejdet forslag til udbygningsplan for Slagelse kommunale
skolevæsen .
Under henvisning til udbygningsplanen har kommissionen anmodet byrådet om,
at der straks træffes de fornødne foranstaltninger for opførelse af
en skole i kvarteret omkring Byskovparken, således at første del af
denne skole, der foreslås benævnt "Parkskolen”, kan tages i brug til august 1973.
Kommissionen foreslår, at der straks antages arkitekt og ingeniør, samt at der
nedsættes et byggeudvalg.
Økonomiudvalget har 16.11.1971 foreslået, at byrådet i princippet træffer be
slutning om at udbygge folkeskolerne med et byggeri i østbyen, og at der til forbe
redelse heraf nedsættes et udvalg til udarbejdelse af et program for byggeriet.
D.K. .851.071.2.
Det blev besluttet i princippet at udbygge Slagelse kommunale skolevæsen efter
skoledirektørens forslag II, og at skoleudvalget i samarbejde med repræsentanter for
fælleslærerrådet og kommunens tjenestemænd udarbejder et program for byggeriet til
forelæggelse for byrådet.

For lukkede døre.

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

12 7

a. Ejendomsudvalget har 8.11.1971 ansøgt om en tillægsbevilling stor
kr. 3.000 ,- til konto 02 03 19 06 03 1971/72, matr.nr. 18 a
af Skovsø, " Kasseb jerggård" , vedligeholdelse m.v.
Beløbet agtes anvendt til installation af en ny vandpumpe.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.
b. Borgmesteren foreslog 4.11.1971, at ekspeditionssekretær Egon Overgaard bemyndiges til at foretage udpantninger for de i § 2 i lov af
29.1.1970 om fremgangsmåden ved udpantning for skatter og afgifter m.v. omhand
lede ydelser, der skal opkræves eller inddrives til kommunen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 9.11.1971 indstillet, at deltidsbeskæftiget kon
torassistent ved socialforvaltningen Grethe Mahnkopf efter ansøgning
meddeles tjenes tem andsansættelse med fuldtidsbeskæftigelse som
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kommuneassistent med virkning fra den 1. december 1971 at regne.
D.K..084.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har 16.11.1971 indstillet, at holdleder Orla Fre
derik Pedersen, der er ansat ved det kommunale vejvæsen, med
deles tjenestemandsansættelse som fast formand fra den 1. december
1971 at regne.
D.K..084.
Vedtoges.
e. Socialudvalget har 29.10. og 12.11.1971 indstillet, at følgende med
deles ansættelse som tjenestemænd ved plejehjemmet “Skov
vang”:
a. sygeplejerske Gerda Hahn-Petersen, Ydunsvej 7, (deltidsbeskæftiget
1. assistent med 23 1/2 time ugentligt fra 1.10.1971, skalatrin 16 - 21), og

b. sygeplejerske Inge Adamsen, Kalundborgvej 33, (deltidsbeskæftiget aftensygeplejerske med 56 timer hver anden uge fra 1.7.1971, skalatrin 16 - 21).
D.K. .084.
Vedtoges.

f. Socialudvalget indstillede 29.10.1971, at følgende meddeles ansæt
telse som tjenestemænd ved De gamles Hjem, Sorøvej:
a. sygeplejerske Kirsten Andreasen, Bredegade 51, (afdelingssygeplejerske
fra 1.9.1971, skalatrin 22 - 26),
b. sygeplejerske Anny Darville, Byskov Alle 40, (aftensygeplejerske med
deltidsbeskæftigelse på 56 timer hver anden uge fra 1.10.1971, skalatrin 19 - 23),

°g
c. sygeplejerske fru Ida Christiansen, Tomemark, Næstved, (aftensyge
plejerske med deltidsbeskæftigelse på 56 timer hver anden uge fra 1.11.1971,
skalatrin 19 - 23).
D.K..084.
Vedtoges.

g. Økonomiudvalget har 16.11.1971 fremsendt til byrådets godkendelse over
enskomster med de af etableringen af den offentlige sti mellem
Gormsvej og Sagavej berørte grundejere.
Byrådet har i sit møde den 12.7.1971 godkendt erhvervelsen af 96 m2 af matr.
nr. 3 fu af Holmstrup, - hvorimod arealdis positionerne vedr. matr. nr. e 3 ff og 3 fv
af Holmstrup ikke tidligere har været forelagt byrådet.
D.K..777.8.711.4.
Blev godkendt.
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h. Ansøgning af 1.10.1971 fra fhv. gasværksarbejder Ingemann Ol
sen, f. 27.12.1913, der er tilkendt invalidepension fra 7.9.1971, om under
støttelse i henhold til understøttelsesordningen for Slagelse kom
munes løst ansatte personale.
Anbefalet af værkudvalget.
(Årlig understøttelse kr. 540,- + dyrtidstillæg p. t. kr. 2.488,20, - eller i
alt p.t. kr. 3.028,20).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.

7. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 25.10.1971 fra Erik Lauridsen, Rosenkildevej 23,
om tilladelse til at nedlægge en 2-værelsers lejlighed på I. sal
i ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.57-23.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 1.11.1971 fra Ole Hansen, Næstved, som admini
strator af ejendommen Løvegade 44, om tilladelse til at inddra
ge en 2-værelsers lejlighed i ejendommens sidehus til lagerplads
for købmandsforretningen i ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.35-44.
Blev imødekommet.

8. VEJSAGER.

a. Landsretssagfører Finn Tommerup har 25.10.1971 for ejeren af matr.nr.
1 a , LI. Valby, gartner Albert Nielsen, LI. Valby, forespurgt, om kommu
nen vil overtage en på dette matr.nr. beliggende 4 m bred privat Grusvej som
offentlig vej. Vejen tjener hovedsagelig som adgangsvej for LI. Valby for samlingshus.
Vejudvalget har 10.11.1971 ikke kunnet anbefale ansøgningen, bl.a. under
henvisning til, at LI. Valby forsamlingshus har anden vejadgang.
D.K. .811.
Byrådet ønskede ikke vejen optaget som offentlig vej.
b. Vejudvalget har 4.11.1971 indstillet, at de 2 gamle jernbanevia
dukter i Holms trup bevares, idet de forudsættes anvendt til fodgængere
og cyklister, således at eit stisystem kan gennemføres delvis i egen tracé fra Kalund121.
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borgvej - Valbygårdsvej - kvarteret til Marievangsskolen.
Udvalget har bemærket, at den fremtidige vedligeholdelse vil være at overtage
af byrådet, såfremt viadukterne bevares.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

130 9. SKOLESAGER.
a. Ansøgning fra børnetandlæge ved Møllegårdsskolen, Kirsten
Rung, om nedsættelse af arbejdstiden fra 35 til 30 timer ugent“g •
Skoleudvalget har 11.11.1971 indstillet, at ansøgningen imødekommes mod til
svarende nedgang i lønnen.
D.K..851.172.084.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges.

b. Skolekommissionen indstillede 11.11.1971, at lærer Ellen Margrethe
Henneke, Slagelse, ansættes som fast lærer ved Slagelse kom
munale skolevæsen fra 1.1.1972 at regne, foreløbig med et pligtigt
ugentligt timetal på 14.
D.K..851.11.
Vedtoges.

131 10. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 13.

DECEMBER 1971.

Fraværende: Vagn Høgh Jensen.

Mødet indlededes med besvarelse af indkomne spørgsmål til byrådet.

Derefter behandledes følgende dagsorden:
132 1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-q. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
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r. Kommunernes Landsforening har 1.12.1971 fremsendt skrivelse af 1.12.1971
fra Kommunekemi, Kommunernes selskab til omdannelse af olie- og kemikaliespild
A/S vedr. oprettelse af kommunale modtagepladser for oliespild
m.v.
D.K. .075.711.
s. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomst pr. 1.4.
1971 vedr. løn- og arbejdsforhold for ikke-tjenestemandsansatte
sygeplejeassistenter og timelønnede sygeplejersker ansat ved
kommunale alderdomshjem samt plejehjem m.v.
D.K..832.
t. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomst pr. 1.4.
1971 vedr. løn- og ansættelsesforhold for sygehjælpere i kom
muner.
D.K..832.

u. Fra Kommunernes Landsforening er 26.11.1971 fremsendt cirkulæreskrivelser
vedr. anciennitetsberegning for husassistenter og for husmoderaf
løsere og hjemmehjælpere.
D.K..832.
v. Fra Kommunernes Landsforening er 26.11.1971 fremsendt
1. regler om klassificering af og særlige ansættelsesvilkår for tjenestemandsansat ci
vilforsvarspersonale i civilforsvarsområder uden for hovedstadsområdet og
2. overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikké-tjenestemandsansat civilforsvarspersonale i civilforsvarsområder uden for hovedstadsområdet.
D.K..832.

x. Kommunernes Landsforening har - som følge af, at forhandlingerne
vedr. det ferie regulativ, der skal afløse Den danske Købstadforenings ferieregulativ af
1967, endnu ikke er afsluttet - 1.12.1971 fremsendt retningslinier vedr. be
regning af feriegodtgørelse for optjeningsåret 1971.
D.K..838.17.073.511.

y. Økonomiudvalget har 1.12.1971 meddelt, at byrådets ordinære møde
mandag den 27.12.1971 aflyses.
D.K..077.6.
a-x. Til efterretning.
Som følge af en protest vedr. pkt. y foreslog borgmesteren, at byrådets ordinæ
re møde den 27. d.m. aflyses. Dette forslag blev vedtaget.
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133 2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. I forbindelse med ansøgning af 27.8.1971 fra skoleudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 31.000,- til konto 16 03 03 08-06, bygninger, hovedistandsættelse
1971/72, til istandsættelse af vandværket på LI. Valby centralskole (bevilget af by
rådet 11.10.1971), havde udvalget foreslået:
1. at vandværket på LI.
værkudvalget,

Valby centralskole fremtidig administreres af

2. at de forbrugere, der er tilsluttet LI. Valby Vandværk, betaler vandafgift efter
samme takster som forbrugere, der er tilsluttet Slagelse Vandværk.
Værkudvalget har 18.11.1971 foreslået,
1. at vandværket - da det ligger inden for skolens område, og elektricitet til værket
skal betales af skolen - fortsat kommer til at høre under skoleudvalgets admini
stration,
2. at Slagelse Vandværk en gang ugentlig tilser skolens vandværk og foretager nødven
dig filterskylning samt eventuelle reparationer (regning tilstilles skoleudvalget en
gang årlig),

3. at de til skole-vandværket tilsluttede ejendomme, som hidtil har betalt
kr. 0,25 pr.m3 vand, i perioden 1.4.1970 til 31.3.1972 betaler kr. 0,45 pr. m3,
og herefter følges taksterne, som betales af vand forbrugere i Slagelse, efter måler '
(efter 1.4.1972 kr. 0,66 pr. m3). Forbruget af vand til disse ejendomme aflæses
kvartalsvis af Slagelse Vandværk, som giver skoleudvalget meddelelse herom, og
4. at vandbeholderen med tilhørende pumpe- og måleranlæg, som er etableret af
hensyn til de under 3 nævnte ejendomme, overtages af skoleudvalget og tilses af
Slagelse Vandværk.
Værkudvalgets forslag er anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet den 11.10.1971, pkt. 3 a).
D.K..073.521.71/72.

Værkudvalgets forslag blev tiltrådt.

b. Ansøgning af 5.12.1971 fra bestyrelsen for Slagelse Børnehavesemi
narium om tilladelse til at opføre en pavillonbygning på ejendommen
Ingemannsvej 17.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Blev imødekommet med 19 stemmer mod 1 stemme.
c. Indenrigsministeriet har 18.11.1971 stadfæstet udkast til vedtægt
for styrelsen af de kommunale anliggender i Slagelse kommune
på vilkår:
124.
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1. at § 7, stk. 3, affattes således:
”Borgmesteren påser, at enhver under et udvalgs område hørende sag sendes til ud
valget forinden sagens behandling i byrådet”, og

2. at $ 8, stk. 1, affattes således:
”Borgmesteren oppebærer et af byrådet med indenrigsministeriets godkendelse fast
sat vederlag.
Vederlaget udbetales med 1/12 forud hver måned."
Økonomiudvalget har 1.12.1971 indstillet, at byrådet tiltræder de af indenrigs
ministeriet for stadfæstelse af styrelsesvedtægten stillede vilkår.
D.K..077.6. .
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 20.10.1971 fra Orienterings Clubben Slagelse om et
tilskud til indkøb af 50 orienteringsløbsskærme og stiftklemmer til et beløb på
i alt ca. kr. 800,-.
Sportsudvalget har 16.11.1971 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 800,- og
at beløbet afholdes på konto 20 09 16 03, 1971/72, støtte til sport og andre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 15.7.1971 fra Teknologisk Institut om et tilskud
til et regionalt informationscenter i Vestsjællands amt.
Vestsjællands amtskommune har 9.9.1971 meddelt, at amtsrådet har bevilget
centret et tilskud på kr. 35.000,-.
Økonomiudvalget har 1.12.1971 indstillet, at der bevilges kr. 5.000,- på inde
værende finansår.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Ansøgning af 29.9.1971 fra Slagelse sociale Boligselskab om tilla
delse til nedennævnte lejeforhøjelser fra 1. januar 1972 i følgende
af selskabets afdelinger:
Volden: 5,3%,

Slotsvænget I: 3,5%,
Slotsvænget II - III: 12,5%,

Slotsvænget IV: 7,3%.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .778.532.
Blev imødekommet med 18 stemmer mod 1 stemme. 1 medlem undlod at stem)»
me.
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g. Vejudvalget har 2.12.1971 fremsendt indstilling om:
1. at lysreguleringen af krydset Parkvej/Ingemannsvej udskydes,

2. at man i stedet anvender den på konto 18 13 02 03 givne bevilling på
kr. 80.000,- til et lysreguleret fodgængerfelt i Jernbanegade ved Vests jællandscentret, - anslået udgift: kr. 90.000,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

h. Ansøgning af 31.8.1971 fra ingeniørfirmaet H. Jul. Fjer ring A/S
for Fællesorganisationens Boligforening om tilladelse til fælles
måling af el-forbrug til foreningens bebyggelse Bjergbygade 6 8.
Værkudvalget har 18.11.1971 anbefalet at ansøgningen imødekommes på betin
gelser og vilkår i henhold til Danske Elværkers Forenings betænkning fra ”Udvalget
vedr. Fællesmåling”.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .824.11.621.317.
Blev imødekommet på de af værkudvalget foreslåede betingelser.

i. Vedr. betaling af tilslutningsafgifter for vandforsyning
til husejere ved GI. Næstvedvej, Parcelgårdsvej, Brinkvej og
Ingers ve j.
Kommunaldirektøren har 2.12.1971 foreslået, at det, - forinden vandforsynin
gen åbnes, - kræves, at betalingen sker kontant, - om fornødent ved, at der ydes
kommunegaranti for lån til tilslutningsafgiften.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11. 628.14.
Forslaget blev tiltrådt.
k. Økonomiudvalget har 7.12.1971 fremsendt berigtigelsesbegæringer
vedn
1. Rosenkildeve jens Børneinstitutioner (vuggestue og børnehave) på matr.
nr. 21 k af Slagelse købstads markjorder:
I henhold til begæringerne er den samlede anskaffelsessum opgjort således (idet
budgettallene på grundlag af hvilke, der er meddelt kommunal regaranti, er anført
i parantes, - incl. moms):
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Børnehaven:
Grundudgifter........ kr. 141.180,22
(146.816)

Håndværkerudgif
ter ........................... -

358.606,36

(349.053)

Omkostninger........

-

81.628,66

(129.068)

I alt.......................

kr.

581.415,24

(624.937)

Grundudgifter........ kr.

141.180,21

(139.016)

Håndværkerudgif
ter .........................

-

468.992,04

(437.075)

Omkostninger ....

-

88.726,62

(149.127)

I alt.......................

kr.

698.898,87

(725.218)

Vuggestu es

2. Børnehaven ”Marievang" på matr.nr. 3 gr, Holmstrup by.
Iflg. berigtigelsesbegæringen har den samlede anskaffelsessum udgjort følgende
(idet den af boligministeriet ved skrivelse af 3.6.1970 godkendte anskaffelsessum er
anført i parantes):
Grundudgifter........ kr.

113.837,67

(121.485)

Hånd værkerudg ifter........................... -

310.471,48

(460.410)

64.684,75

(151.864)

488.993,90

(733.759)

Omkostninger ........ -

I alt.........................kr.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .842.711.
Blev godkendt

l. Skolekommissionen indstillede 29.11.1971, at der i undervisningsplanen
for Slagelse skolevæsen foretages følgende ændringer i § 10 (fagrækken):
a. Ordet ”seksualundervisning” erstattes med ”seksualoplysning”.
b. Efter ”publikationer” tilføjes "og den af læseplansudvalget i 1971 udsendte vejled
ning om seksualoplysning i folkeskolen".
D.K..851.12.
Vedtoges.

m. Fra repræsentantskabet for Biidsøkolonien, Bildsø Strand, er 18.11.1971 frem127.
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sendt revideret driftsregnskab for tiden 1.11.1970 til 31.10.1971 samt status
pr. sidstnævnte dato.
D.K..851.123.6.
Blev godkendt.

n. Fritidsnævnet har 11.11.1971 indstillet, at Bildsø Ungdomsklub med
deles tilsagn om kommunalt tilskud på 40% i 1971/72. Klubbens
samlede tilskudsberettigede udgifter udgør kr. 10.166,52, hvoraf kommunens andel vil
andrage kr. 4.066,61.
Anbefalet af skoleudvalget og fritidskommissionen, der har oplyst, at udgiften
kan afholdes inden for budgettets rammer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.
Vedtoges.

o. Fritidsnævnet har 9.11.1971 med anbefaling af fritidskommissionen og skole
udvalget foreslået, at der til en ungdomsklub i LI. Valby - drevet af L.G.
Wellings, LI. Valby gi. Skole - indkøbes et bordtennisbord, - pris: ca.
kr. 800,-.
Udgiften kan afholdes på konto 16 61 05 01 08, 1971/72, udgift til interesse
grupper.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.073.551.
Vedtoges.

I34 3. BEVILLINGSSAGER.

a. Værkudvalget har 18.11.1971 indstillet, at der til elværket anskaffes
et mobilt nødstrømsaggregat af fabrikat Th rig e - T i t a n - AS E A til
en samlet pris af kr. 137.400,- excl. moms. Til denne pris, der er
en fast pris, må påregnes en fordyrelse på ca. 8% som følge af import
afgiften af 21.10.1971.
Udvalget forventer, at udgiften kan afholdes af et forventet driftsoverskud på el
værkets regnskab for 1971/72.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.,073.521.71/72.
Vedtoges med 18 stemmer mod 2 stemmer.

b.
kr. 35
skole,
skolen.
Da
saget til
128.

Ejendomsudvalget har 19.11.1971 ansøgt om en tillægsbevilling stor
. 887 ,- til konto 02 05 28 06 -50, 1 971/72, Kindertofte
vedligeholdelse, (ny konto), til etablering af en ny vandboring til

skolen er udlejet til Slagelse Børnehaveseminarium, har udvalget set sig nød
at iværksætte arbejdet, forinden bevilling er givet, idet den eksisterende brønd
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ikke var i stand til at levere den tilstrækkelige vandmængde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.

c. Værkudvalget har 18.11.1971 ansøgt om en bevilling stor
kr. 1 5.000,- til lægning af en ny 200 mm h o v e d v a n d 1 e d n i n g i
forbindelse med udførelsen af vejarbejder i Korsgade.
Beløbet foreslås afholdt af vandværkers ledningsfond.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.
d. Ansøgning af 11.11.1971 fra skoleudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 1 31.350,- til konto 1 6 65 04 01 0 7, 1 971/72.
gymnasiets undervisningsmidler.
Økonomiudvalget har 23.11.1971 indstillet, at der ydes en tillægsbevilling på
kr. 120.000,-.
D.K. .073.521.71/72.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

4. BYGGEPROGRAM FOR OPFØRELSE AF NY SKOLE I ØSTBYEN:
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Det af byrådet den 22.11.1971 nedsatte byggeudvalg vedr. opførelse
af en ny skole har 6.12.1971 fremsendt forslag til byggeprogram for
en 3-sporet folkeskole (med mulighed for udvidelse til 4 spor).
Udvalget har foreslået, at den nye skole opføres i 2 hovedafsnit:

1. hovedafsnit omfattende 0. - 6. skoleår, hvoraf 1. etape foreslås færdiggjort
til august 1973 for 3 børnehaveklasser og 3 1. og 3 2. klasser,
2. etape foreslås færdiggjort til august 1974 for 3 4. klasser og
3. etape foreslås færdiggjort til august 1975, - indeholdende administrationslokaler
m.v.

2. hovedafsnit omfattende 7. - 10. skoleår, - skønnes nødvendigt færdigopført
august 1981.
Udvalget har under henvisning til foranstående ansøgt om tilladelse til, - så
snart teknikere er udpeget, - at lade udarbejde skitseprojekt, således at
1. etape kan færdiggøres i henhold til ovenstående.
D.K..851.162.
Det vedtoges at lade udarbejde skitseprojekt samt overslag over udgifterne som
foreslået af byggeudvalget, - hvorefter der tages stilling til tidspunkterne for arbej
dets iværksættelse og udførelse.
129.
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U6 5. VALG.

Kulturudvalget har 26.11.1971 foreslået, at Harry Eskildsen - som følge
af Viggo Larsens udtræden af kulturudvalget - indtræder i arbejdsudvalget
for Lokalhistorisk arkiv for Slagelse og Omegn som kulturudvalgets
repræsentant.
Udvalget har samtidig foreslået, at Harry Eskildsen indtræder i frem
medarbejderudvalget i stedet for Erik Asmund.
D.K..074.
Vedtoges.

For lukkede døre

137 6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 12.11.1971 fra arkitekt Hugo Holkjær for tømrermester Jens
Christensen om dispensation fra den på ejendommen matr. nr. 8 dh,
Holmstrup, Banehegnet 5, tinglyste deklaration vedr. påbudt
overkørsel ved ejendommens østskel, idet der ønskes udkørsel langs
grundens vestskel.
Vejudvalget har 24.11.1971 indstillet, at ansøgningen imødekommes på betin
gelse af, at ejeren afholder alle udgifter ved indkørselens flytning.
D.K..073.511.2.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 30.11.1971 fra kommuneassistent Finn Stjernstrøm
Nielsen, skatteinspektoratet, om afsked pr. 31.12.1971.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 29.11.1971 fra kommuneassistent Jette Jeppesen,
skatteinspektoratet, om afsked pr. 31.12.1971..
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.

d. Socialudvalget har 1.12.1971 indstillet, at assistent Anders Jensen,
Vallensved, Næstved, ansættes i den ledige assistentstilling i social og sundhedsforvaltningen med tiltrædelse snarest muligt.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 21 ansøgninger.

130.
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Udvalget har samtidig anmodet om, at der med virkning fra 1. april 1972
oprettes yderligere en assistentstilling i social- og sundhedsfor
valtningen, og at denne stilling opslås ledig snarest muligt, - såfremt byrådet
ikke finder, at den bør besættes med en af de ansøgere, der har søgt den for tiden
ledige stilling.
Anbefalet af økonomiudvalget, herunder at der besættes en stilling yderligere
fra 1.4.1972.
D.K..084.
Anders Jensen blev ansat i den ledige stilling. Socialudvalget fremkommer med
indstilling om besættelse af en stilling fra 1.4.1972 blandt de indkomne ansøgninger.
e. Socialudvalget har 1.12.1971 indstillet, at den ledige stilling som
familievejleder besættes med arrestbetjent Hartvig Willy Philipsen, Slotsvænget 29, Slagelse, - med tiltrædelse snarest muligt.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 12 ansøgninger.
Udvalget har samtidig ansøgt om, at der med virkning fra 1. april 1972
oprettes en stilling yderligere som familievejleder ved socialog sundhedsforvaltningen, - og udvalget har anmodet om, at denne stilling
opslås ledig snarest muligt, - såfremt byrådet ikke finder, at stillingen bør besættes
med en af ansøgerne til den for tiden ledige stilling.
Anbefalet af økonomiudvalget, herunder at der besættes en stilling yderligere
fra 1.4.1972.
D.K. .084.
Hartvig Willy Philipsen blev ansat i den ledige stilling. Socialudvalget frem
kommer med indstilling om besættelse af en stilling fra 1.4.1972 blandt de indkomne
ansøgninger.
f. Økonomiudvalget har 1.12.1971 indstillet, at ingeniør Jørgen Ankjærgård, Slagelse, ansættes som ingeniør på stadsingeniørens kontor,
og således, at der senest 6 måneder efter ansættelsen tages stilling til, om Ankjærgård skønnes at opfylde de kvalitative krav, der må stilles for at beklæde en stilling
som afdelingsingeniør.
Ved ansøgningsfristens udløb (vedr. den ledige afdelingsingeniørstilling) var ind
kommet 4 ansøgninger.
D.K..084.
Vedtoges.

g. Ansøgning af 26.11.1971 fra kommuneassistent Birthe Berthelsen,
folkeregistret, om fortsat deltidsbeskæftigelse (kl. 8.00 13.00).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
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h. Økonomiudvalget har 29.11.1971 foreslået, at kommunegartner Chr.
Vang Christensen indplaceres på skalatrin 30/36 med lønmæssig
virkning fra 1. juli 1 970 (skalatrin 30: kr. 49.725,68).
(Udvalgets forslag er 19.11.1971 tiltrådt af Kommunernes Landsforening).
D.K..084.
Vedtoges.
i. Vedr. Antvorskov Alles udmunding i Slotsalleen.
Vejudvalget har 30.11.1971 indstillet:

at projektet, hvorved Antvorskov Alle opdeles i to grene, der føres henholdsvis nord
og syd om trægruppen ”Brudesengen”, opgives,

at beslutningen om at ekspropriere areal fra matr.nr. 315 g , tilhørende direktør Aksel
Røhling, annulleres,
at Antvorskov Alle, uanset fredningsnævnets henstilling, føres gennem "Brudesengen",
°g

at tværprofilet for Antvorskov Alle ændres, således at vejen kun får fortov i den syd
lige side.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 27.9.1971, pkt. 4 k).
D.K..811.
Indstillingen vedtoges.
k. Trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune har 18.11.1971 anmodet om
en udtalelse i anledning af en ansøgning fra Jeanne Jacobsen, Sortspæt
tevej, Kongsmark Strand, om tilladelse til at oprette en fragt
rute mellem Slagelse og Holbæk.
Vejudvalget har 1.12.1971 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.

l. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er 9.11.1971 fremsendt til
erklæring en ansøgning fra generaldirektoratet for statsbanerne om
fornyelse af tilladelse til omnibuskørsel på strækningen København-Korsør (linie 122).
Vejudvalget har 24.11.1971 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.
m. Ansøgning fra Robert Hansen, f. 14.9.1909, der har været beskæf
tiget ved vejvæsenet, om understøttelse i henhold til understøttelses ordningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.

132.
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Vejudvalget kunne 1.12.1971 ikke anbefale ansøgningen, idet ansøgeren kun
har 8 1/2 års anciennitet.
Økonomiudvalget kunne 7.12.1971 ikke anbefale ansøgningen.
D.K. .831.087.43.
Kunne ikke imødekommes.

n. Ansøgning af 26.11.1971 fra kommunalarbejder Lauritz Fr. Jen
sen, f. 28.4.1901, der fratræder sin stilling den 31.12.1971 på grund af alder, om
understøttelse i henhold til und ers t øtt e ls es ord n ing en for Slagelse
kommunes løst ansatte personale.
Anbefalet af vejudvälget.
(Årlig understøttelse kr. 540,- + dyrtidstillæg p.t. kr. 2.488,20 eller i alt
p.t. kr. 3.028,20).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .831.087.43.
Bevilgedes.
o. Kommunernes Landsforening har 26.11.1971 efter forhandling
med Det kommunale civilforsvarspersonales Landsforbund fore
slået, at civilforsvarsinspektør af 2. grad, E. Gnistrup, henføres til lønramme E
(skalatrin 35 - 41) + kr. 900,- i særligt tillæg, - alt som en personlig ordning, idet
pågældende ved eventuel udnævnelse til civilforsvarsleder henføres til lønramme F
(skalatrin 40 - 44) uden særligt tillæg.
Civilforsvarsassistent af 1. grad Kjeld Gross henføres til lønramme C (skalatrin
24 - 28).
Der optages særskilt forhandling om civilforsvarsleder H. Kerstens ansættelsesfor
hold.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .832.
D.K..084.
Forslagene blev tiltrådt.

p. Vedr. opførelse af en ny skole i Østbyen.
Ejendomsudvalget og skoleudvalget har 6.12.1971 foreslået, at der til varetagel
se af
ingeniørarbejdet antages ingeniørfirmaet H. Jul. Fjerring A/S og

arkitektarbejdet: arkitekt Tage Corfitsen.

D.K. .851.162.
Det vedtoges eenstemmigt at antage H. Jul. Fjerring A/S og med 13 stemmer
(4 medlemmer stemte for et forslag om at antage arkitekt Preben Andersen og 3 med
lemmer undlod at stemme) at antage arkitekt Tage Corfitsen. Byrådet bevilgede sam
tidig kr. 100.000,- til projekteringen.

133.
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q. Ejendomsudvalget har 16.11.1971 efter indstilling fra skoleudvalget anmo
det om tilladelse til at acceptere et tilbud fra Aluminium-konsulenten,
København, på kr. 32.000 ,- excl. moms og stillads for leve
ring og montering af solafskærmning til Nørrevangsskolen .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Tilbagesendes til ejendomsudvalget til fornyet overvejelse, herunder indhent
ning af pris for stilladsopstilling.
r. Kulturudvalget har 26.11.1971 indstillet, at bibliotekar Kirsten Tøn
nes Pedersen konstitueres som musikbibliotekar i månederne
januar, februar og marts 1 972, mens musikbibliotekar Hans Juhl
Larsen deltager i Danmarks Biblioteksskoles kursus for musik
bibliotekarer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..852.02.084.
Vedtoges.
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7. ERHVERVELSE AF EJENDOMME.

a. Vejudvalget har 24.11.1971 ansøgt om godkendelse af et med Sjæl
lands Tidende indgået forlig om arealafståelse (17 m2 af
matr.nr. 46 a for i alt kr. 1.700 ,-) til regulering af Korsgade
og S tens tuegad e .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Blev godkendt.

b. Økonomiudvalget har 2.12.1971 indstillet, at kommunen erhverver
parcel nr. 2 af matr.nr. 7 cv af Holmstrup (af areal
2906_m2)-tilhørende boet efter Erik Sauer - for en pris af kr. 10,- pr.
m2 + udstyknings- og sagføreromkostninger*.
D.K..073.511.1.
Vedtoges.
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8. BYGGESAGER,
a. Landinspektør Ole Noispang, Slangerup, har 1.11.1971 for Grete HoumandHansen, Herlev, ansøgt om dispensation fra en servitut vedr. bygge
zoner på ejendommen matr.nr. 2 bc, Store Kongsmark by, i
anledning af, at et udhus agtes placeret 2,5 m fra ejendommens
134.
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østskel (uden for byggezonen).
Ejendomsudvalget har 30.11.1971 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..785.072.13.302.
Dispensationen blev givet.
b. Ansøgning fra Jørgen Jacobsen, Rønnesholm 8, om dispensation
fra bestemmelsen i bygningsreglementet om højden af bygnin
ger mod skel, for så vidt angår en projekteret garage på matr.nr. 1 ae, Sønderupnørre by.
Garagen er påtænkt opført i en højde af 2,9 m mod som foreskrevet i byg
ningsreglementet 2,4 m.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
D.K..785.072.13.383.
Tilbagesendtes til ejendomsudvalget til fornyet overvejelse.
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9. LEGATSAGER.

a. Vedr. C.A. Lindberg og hustrus legat.
I henhold til ovennævnte legats fundats skal ledige portioner uddeles af byrådet
og sognepræsterne i Slagelse.
Socialudvalget har 26.11.1971 indstillet, at en ved Laura M.S.A. Johannesens
død ledigbleven portion på kr. 150, - årlig tildeles følgende modtagere af legatet
med hver kr. 50, - årlig:

1. fru Laura Marie Hansen, plejehjemmet "Skovvang”, Byskovvej 30,

2. frk. Laura Hertha Nielsen, plejehjemmet "Skovvang", Byskovvej 30,
3. frk. Gertrud H. Jørgensen, De gamles Hjem, Sorøvej 4.

D.K..073.526.27.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.
b. Socialudvalget har 7.12.1971 indstillet, at Elise Christine Møllers
legat for året 1971 tildeles følgende, således at nr. 6, 8, 11, 12 og
15 tildeles hver 2 portioner og de øvrige hver 1 portion å kr. 50,
1. Andersen, Karen Marie, Løvegade 14, I. tv.
2. Andersen, Laurentia P., Kalundborgvej 11.

3. Christensen, Agnes H., Smedegade 29.
4. Finnich, Ella Marie, Løvegade 12, II.

5. Hansen, Edith Viola, Volden 22.
135.
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6. Hansen, Kristine N.O., Baggesensgade 70.

7. Larsen, Johanne Marie, Hans Tausensgade 12, I.
8. Larsen, Karen Marie, Klokkestøbergade 5, II.

9. Larsen, Juliane Joh., plejehjemmet "Skovvang”, stue 12.
10. Lemcke, Inger, Klostergade 17,1.

11. Mortensen, Laura H.M., Vesterport 22, st.
12. Nielsen, Ellen, Fisketorvet 4, II.
13. Petersen, Elisabeth K., Valbyvej 18, I.
14. Pedersen, Karen Elisabeth, Tordenskjoldsgade 25, I.
15. Petersen, Marie Alvilda, Herrestræde 15.

16. Petersen, Marie M. V.K., Absalonsgade 14.
17. Petersen, Olga E. Joh., Vesterport 22, I.
18. Sørensen, Eleonora A.K., Klokkestøbergade 5, II.

19. Johansen, Esther S., Færøvej 22, st.tv.

D.K..073.526.27.
Vedtoges.

10. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 14.10.1971 fra landinspektør Poul Toft Jensen for civilingeniør
B. Damkjær om tilladelse til at opdele ejendommen Nansensgade 14 - 18
i ejerlejligheder, når denne er færdigbygget. Der vil blive tale om 18 ejerlejlig
heder, der alle er forsynet med indlagt vand, afløb for spildevand, elektricitet, el-op
varmning, eget w.c. og kar- eller brusebad samt selvstændig kogeniche (2 kogeplader,
køleskab, køkkenvask, opbevaringsskab og udsugning).
Ejendomsudvalget har 9.11.1971 indstillet, at byrådet nægter samtykke med den
begrundelse, at lejlighederne ikke har eget selvstændigt køkken.
D.K..778.073.551.
Tilbagesendtes til ejendomsudvalget til nærmere undersøgelse (udtrykket "eget
selvstændigt køkken").

b. Ansøgning af 22.11.1971 fra ejendomsmægler Evald Andersen for Vedby
sønder Brugsforening om tilladelse til at nedlægge beboelsen i
ejendommen matr.nr. 1 e, Vedbysønder by, og i stedet benytte ejen
dommen til en gros lager (firmaet Heigar & Co.).
136.
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Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.411.
Blev imødekommet.

11. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 29.11.1971 indstillet, at følgende timelærere
ansættes på prøve i en tjenestemandsstilling fra 1. januar 1972:

1. Henning Vognsen, Marievangsskolen.

2. Arne Nissen Hansen, Møllegårdsskolen.
3. Else Toft Svendsen, Møllegårdsskolen.

4. Leif E. Svendsen, Møllegårdsskolen.

5. Bruno Flygare, Møllegårdsskolen.
6. Erik Werner Poulsen, Nørrevangsskolen.
7. Stig Krag Pedersen, Nørrevangsskolen.

8. Vagn Kr. Lauridsen, Nørrevangsskolen.
9. Vagn Aagesen, Nørrevangsskolen.
10. Lars Henrik S. Jensen, Ottestrup skole.
11. Poul Nørby Jensen, Østre skole.
12. Ingelise Frøkjær-Jensen, Østre skole.

D.K..851.11.
Vedtoges.
b. Voksenundervisningsnævnet har 9.11.1971 anbefalet, at der ydes følgende
af F.O.F.’s lærere tilskud til deltagelse i kursus:

a. Grete Rosenmeier, Nansensgade 20, kursus i voksenpædagogik
(kr. 375,-).
b. Agnete Nielsen, Albert Ibsensvej 2, kursus med henblik på under
visning af fremmedarbejdere i aftenskolen (kr. 810,-).
Fritidskommissionen, skoleudvalget og økonomiudvalget kunne ikke anbefale
ansøgningen.
D.K. .851.483.
Kunne ikke bevilges.
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14 J 12. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 10.

JANUAR 1972..

Fraværende: Ingen.
Mødet indledtes med, at borgmesteren ønskede byrådets medlemmer, kommu
nens medarbejdere samt pressens repræsentanter og hele byens befolkning et godt
nytår. Byrådets medlemmer sluttede sig hertil.
Til behandling forelå:

144 1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-z. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

æ. Vestsjællands amtskommune, Social- ög*suhdhedsudvalget, har 30.12.1971
fremsendt referat af det den 21.10.1971 om socialreformen afholdte
møde.
D.K..841.8.
ø. Kommunernes EDB-Central har 10.12.1971 fremsendt den
af formanden på generalforsamlingen den 3.12.1971 aflagte
beretning.
D.K..075.711.
aa. Kommunernes Landsforening har 13.12.1971 fremsendt overenskomst
(1971) mellem Kommunernes Landsforening og Blikkenslager-,
S anitet - og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk Elektriker
Forbund, Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund samt Dansk Smede-og Maskinarbejderforbund vedr. løn- og arbejdsforhold for
time- og ugelønnede håndværkere, der er medlemmer af oven
nævnet forbund, i kommuner uden for hovedstadsområdet.
D.K..832.

ab. Kommunernes Landsforening har 23.12.1971 fremsendt overenskomst
(1971) vedr. maskinmestres ansættelsesforhold i kommuner.
D.K..832.
ac. Kommunernes Landsforening har 29.12.1971 fremsendt overenskomst
(1971) vedr. løn- og arbejdsforhold for time- og ugelønnede
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gartneriarbejdere og faglærte gartnere i kommuner uden for
hovedstadsområdet.
D.K. .832.
a-ac. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
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a. Major E. Lindequist Madsen har 29.12.1971 anmodet om, at
spørgsmålet om udsendelse af referater af økonomiudvalgets
dagsordener til byrådets medlemmer optages til drøftelse på by
rådsmødet.
Økonomiudvalget har 6.1.1972 indstillet, at økonomiudvalgets dagsor
dener med beslutninger fremover fremlægges i byrådets lukkede
møder til underretning for byrådets medlemmer.
D.K..077.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 13 stemmer mod 8 stemmer.

b. Major E. Lindequist Madsen har 29.12.1971 anmodet om, at pro
blemerne omkring en svømmehal i Slagelse, specielt den pro
jekteredes skæbne, tages op til drøftelse på byrådets møde.
Borgmesteren har 6.1.1972 anmodet ejendomsudvalget om gennem økonomiud
valget at fremsende en redegørelse til byrådet om den projekterede svømmehal.
D.K. .778.47.
Blev udsat. Forelægges byrådet snarest muligt.
c. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, har 5.11.1971
fremsendt de pr. 1. januar 1971 gældende skorstens fe jer tâ.ks ter, - idet ud
valget samtidig har anmodet byrådet om at oplyse, hvorvidt man er villig
til at påtage sig opkrævningen af afgifterne for skorstensfejning
og brandsyn.
Økonomiudvalget har 6.1.1972 indstillet, at det meddeles Vestsjællands amts
kommune, at Slagelse kommune ikke ønsker at påtage sig den nævnte opkrævning.
D.K..784.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, har 22.12.1971
meddelt tilladelse til, at de private boligveje Bekkasinvænget,
S kovduevænget, Fasanvænget og Sneppevænget optages som of
fentlige på betingelse af,

1. at der ved tilslutningerne til den offentlige bivej nr. 256, Hyllerupvej, udføres
den i vejbestyrelseslovens § 40, stk. 3, nævnte hjømeafskæring, og
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2. at vejenes grænser afmærkes varigt i marken og berigtiges i matriklen.
Udvalget har samtidig henstillet til byrådet, at dette ved fremtidige op
tagelser af boligveje til mere end 4-6 parceller enten udfø
rer disse i større bredde med mindst 6 m kørebanebredde eller
anlægger særlige parkeringsarealer.
Vejudvalget har 4.1.1972 oplyst, at de nævnte betingelser er opfyldt med und
tagelse af berigtigelsen i matriklen. Denne vil snarest blive foretaget.
D.K. .811.
Til efterretning.

e. I byrådets møde den 28.6.1971, pkt. 4 a, tiltrådtes et forslag fra vejudvalget til et nyt bivejsregister for Slagelse kommune.
Vestsjællands amt har 26.11.1971 godkendt registret på betingelse af,
at bivej nr. 284, Skoleleddet, udbygges til samme vejbredde og med fortove som
Marievænget, og

at bivej nr. 285, Marievænget, fortsat bevares som blind boligvej.

Vestsjællands amt har endvidere henstillet, at der ved Skoleleddets tilslutning
til Strandvejen etableres oversigt i det omfang, den eksisterende bebyggelse tillader
det, samt at bivej nr. 386 (forlængelsen af Stillingevejen til stranden) forsynes med
vendeplads ved stranden.
Vejudvalget har 16.12.1971 indstillet, at de af amtet stillede betingelser accep
teres, idet udvalget endvidere har meddelt, at de som følge af de stillede betingel
ser nødvendige arbejder vil blive udført ved given lejlighed.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.073.551.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
f. Vejudvalget har 16.12.1971 ansøgt om generel bemyndigelse til at
a fslutte overenskomster med grundejere om offentlig snerydning
på private fællesveje.
Udvalget har i denne forbindelse fremsendt forslag til ”Overenskomst vedr. sne
rydning på private fællesveje” samt forslag om, at grundejerne som betaling for
snerydningen skal betale kr. 75,- pr. anvendt lastvogns- eller traktortime.
Anbefalet af økonomiudvalget med bemærkning, at Helge Jensen ikke kunne
tiltræde udvalgets anbefaling.
D.K..811.625.768.
Ansøgningen blev imødekommet og de fremsatte forslag tiltrådt med 20 stem
mer mod 1 stemme.

g. Ansøgning af 9.11.1971 fra Slagelse Taxa om forhøjelse af de
af byrådet godkendte d rosketaks ter .
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Vejudvalget har 5.1.1972, - efter indhentet udtalelse fra Monopoltilsynet, indstillet, at grundtaksteme på kr. 3,00 bevares, og at der godkendes følgende æn
dringer:
Takst 1: Tillægget på kr. 0,20 for hver påbegyndt 133 m ændres som gældende
for hver påbegyndt 117,6 m.

Takst 2; Tillægget på kr. 0,20 for hver påbegyndt 266 m ændres som gældende
for hver påbegyndt 235,2 m.
De øvrige takster m.v. foreslås uændret.
D.K. .811.123.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
h. Værkudvalget har 3.12.1971 forespurgt, om de fremtidige vandfor
brugere som følge af en projekteret vandforsyning til Skovsekvarteret kan afdrage tilslutningsafgiften, der andrager
kr. 4. - 5.000,-, over en årrække, - subsidiært opnå kommunega
ranti for lån.
Økonomiudvalget har 14.12.1971 indstillet, at det, inden vandforsyningen åbnes,
kræves, at betalingen sker kontant, - om fornødent ved,at der ydes
kommunegaranti for lån til tilslutningsafgiften.
D. K.. 824.11.628.14.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
i. Skælskør byråd har 19.11.1971 fremsendt forslag til overenskomst
mellem Slagelse og Skælskør kommuner om regler ved skole
elevers skolegang efter fra- og tilflytning mellem kommunerne.
Skoleudvalget har 20.12.1971 anbefalet, at overenskomsten godkendes.
D.K. .851.122.
Blev godkendt.

3. BEVILLINGSSAGER.
Ejendomsudvalget har 22.12.1971 ansøgt om en tillægsbevilling stor
kr. 5.000,- til konto 02 05 08 06, 1971/72, matr.nr. 178 f
og 181 af bygrundene, Smedegade 20 - 26, vedligeholdelse.
Beløbet agtes anvendt til reparation af en gavl, der er blevet blottet ved ned
rivningen af den tilstødende ejendom.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.54.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.
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4. VALG.

a. Overmontør Palle Christoffersen har fremsat anmodning
om fritagelse fra hvervet som medlem af ejendomsudvalget.
D.K. .074.
Blev imødekommet.
Harry Eskildsen blev herefter valgt til medlem af udvalget.
b. Udvalget for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet har 13.12.
1971 meddelt, at udvalget har valgt borgmester Aage Nørgaard til for
mand.
D.K..074.
Til efterretning.

5. REGNSKAB 1970/71.

Slagelse kommunes regnskab for 1 970/71 balancerer med
66.811.711,59, - idet økonomiudvalget har foreslået, at overskudet;
9.490.695,78 henlægges til driftskapitalen.
D. K..073.526.70/71.
Regnskabet godkendtes med 20 stemmer mod 1 stemme - med forbehold af
eventuelle antegnelser fra revisionen.
løvrigt vedtoges økonomiudvalgets forslag.
E. L. Anderberg påtalte mangelfuld budgetkontrol og forbrug uden byrådets be
villing.
kr.
kr.

For lukkede døre.

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 20.12.1971 fra kommuneassistent Bente Futtrup,
kassekontoret, om afsked pr. 29.2.1972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
b. Økonomiudvalget har 21.12.1971 indstillet, at assistent Niels Schæffer Hansen, Bredegade 41, Slagelse, tjenestemandsansættes som
kommuneassistent ved Slagelse kommune med tiltræden den 1.2.1972,
- indtil videre med tjeneste ved skatteinspektoratet.
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D.K..084.
Vedtoges.

c. Socialinspektøren har 30.12.1971 meddelt, at assistent Anders Jensen,
der i byrådets møde den 13.12.1971 blev ansat som kommuneassistent ved Slagelse
kommune har meddelt, at han ikke kan tiltræde stillingen.
Økonomiudvalget har herefter 6.1.1972, - efter forslag fra socialinspek
tøren, - foreslået, at Anne Grete Højland, Jernbanegade 26, antages
som ikke-tjenestemandsansat kommuneassistent fra 1. februar
19 72, - indtil videre med tjeneste ved social- og sundhedsforvaltningen.
D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.
d. Kommunebogholderen har 3.12.1971 foreslået, at kommuneassistent
Else Jensen, bogholderiet, udnævnes til overassistent fra 1.2.
19 7 2, da pågældende til den tid opnår 9 års anciennitet som kommuneassistent.
Iflg. "aftale vedr. løn- og arbejdsforhold for tjenestemandsansat kontorpersonale"
skal spørgsmålet om udnævnelse til overassistent optages til overvejelse i så god tid
før 9 år er forløbet fra ansættelse i assistentstilling, at der kan skabes mulighed for,
at assistenter, der på dette tidspunkt findes tilstrækkeligt kvalificerede, kan ansættes
som overassistent.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Forslaget blev tiltrådt.

e. Ansøgning af 9.11.1971 fra kommunegartner Chr.
sen om tjenestemandsansættelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Blev imødekommet.

Vang Christen

f. Vejudvalget har 22.12.1971 indstillet, at maskinarbejder Ivan Frede
riksen, der fra ca. 15. november 1971 er ansat på Forbrændingscentralen, ved
indplaceringen i lønrammen, der omfatter skalatrinene 14 - 19,
tillægges 4 års anciennitet således, at indplaceringen finder
sted på skalatrin 16.
Udvalget har samtidig ansøgt om godkendelse af, at kedelpasser Hans
Martin Larsen og maskinarbejder Søren Christiansen, der er beskæf
tiget på Forbrændingscentralen, af vej udvalget har fået tillagt 4 års
lønanciennitet og er placeret på skalatrin 16.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.084.
Vedtoges, - idet de allerede foretagne indplaceringer blev godkendt.
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g. Landsretssagfører Finn Tommerup har 8.10.1971 fremsendt revideret ud
kast til deklaration vedr. matr.nr. 11 a, Keldstrup. Landsrets
sagføreren har samtidig forespurgt, om tinglyst bebyggelsesplan på ejen
dommen kan undværes, - således at bygningernes placering alene bestemmes
ved landsbyggelovens regler.
Økonomiudvalget har 4.1.1972 fremsendt til byrådets godkendelse et forslag
til deklaration, - hvori er fastsat bestemmelser om bygningernes placering i
forhold til naboskel og vej, - således at tinglyst bebyggelsesplan kan undlades. Der
er endvidere foretaget mindre ændringer i forhold til det af landsretssagføreren udar
bejdede deklarationsudkast.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.

h. Ansøgning af 15.12.1971 fra vandværksarbejder Svend Aage Jen
sen, f. 17.1.1905, der fratræder sin stilling den 31.12.1971, om understøttel
se i henhold til understøttelsesordningen for Slagelse kommunes
løst ansatte personale.
Anbefalet af værkudvalget.
(Årlig understøttelse kr. 810,- + dyrtidstillæg p.t. kr. 2.496,30, i alt p.t.
kr. 3.306,30).
Økonomiudvalget har 28.12.1971 anbefalet, at der ydes pågældende understøt
telse fra 1.1.1972.
D.K..831.087.43
Bevilgedes.
i. Ansøgning af 15.12.1971 fra arbejdsmand Aage Jakobsen, Østre
Alle 55, der fratræder sin stilling på el- og varmeværket den 31.12.1971 på
grund af alder, om understøttelse i henhold til und e rs tøttels es ordningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.
Anbefalet af værkudvalget.
(Årlig understøttelse kr. 720,- + dyrtidstillæg p.t. kr. 2.493,60 eller i alt
p.t. kr. 3.213,60).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.

k. Ansøgning af 4.12.1971 fra vejmand Ejner Clausen, Havrebjerg,
der fratræder sin stilling den 31.12.1971 på grund af alder, om understøttelse i
henhold til understøttelsesordningen for Slagelse kommunes løst
ansatte personale.
Anbefalet af vejudvalget.
(Årlig understøttelse kr. 540,- + dyrtidstillæg p.t. kr. 2.488,20 eller i alt
p.t. kr. 3.028,20).
Anbefalet af økonomiudvalget.
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D.K. .831.087.43.
Bevilgedes.
1. Økonomiudvalget har 6.1.1972 indstillet, at byrådet godkender føl
gende af udvalget med Slagelse Sygekasses forretningsudvalg
under forbehold af byrådets godkendelse indgåede aftale:

1. Kommunen tilbyder at erhverve sygekassens ejendom Torvegade 26,
matr.nr. 210 c af bygrundene for ejendomsværdien (pr. 1. august 1969):
kr. 1.900.000,-, - til overtagelse 1.4.1973.
Kommunen overtager den i ejendommen indestående prioritetsgæld, til rest
ca. kr. 600.000,-. For restbeløbet afgives et gældsbrev, afdragstid: 10 år, for
rentning: den til enhver tid værende højeste indlånsrente ved indskud i Sparekas
sen for Slagelse og Omegn. Sygekassen har forpligtet sig til ikke at tinglyse leje
ret i ejendommen.
(Det tilføjes, at sygekassens forretningsudvalg var positivt indstillet med hen
blik på løsningen af kommunens (socialforvaltningens) akutte lokaleproblemer, idet forretningsudvalget anså det for muligt allerede på nuværende tidspunkt at
stille visse lokaler i ejendommen til rådighed).

2. Kommunen tilbyder det ved sygekassen i dag (jfr. sygekassens skrivelse af 20. au
gust f.å.) beskæftigede personale ansættelse ved kommunen pr.
1. april 1973, - idet dog bemærkes:

a. Sygekassens forretningsudvalg har oplyst, at
stilling ved sygekassen inden 1.4.1973.

Inge-Lise Jakobsen fratræder sin

b. Forretningsfører A. Christoffersen ønsker at "afvikle arbejdet på sygekassen"
og ser herefter gerne, at der ydes ham en efterlønsordning af sygeforsikringsfonden. Der søges som følge heraf opnået en "særordning" med hensyn til
forretningsføreren.
Eventuel ansættelse af nyt personale på sygekassen sker efter forhandling
med kommunen, - med henblik på eventuel fremtidig beskæftigelse ved kom
munen.
(Det bemærkes, at økonomiudvalget over for sygekassens forretningsud
valg har oplyst, at spørgsmålet om løn-, pensions- og ind placerings forhold af
byrådet er overladt til Kommunernes Landsforening, - hvorfor byrådet ikke kan
afgive løfter med hensyn til sygekassepersonalets fremtidige aflønnings forhold m.m.)

3. Med henblik på løsningen af de praktiske problemer, der opstår i forbindelse med
sygekassens overgang til kommunalt regie, nedsættes et arbejdsudvalg,
bestående af 3 repræsentanter fra sygekassen og 3 repræsentanter fra kommunen.
Såfremt byrådet kan godkende ovenstående, indstilles samtidig, at byrådet
til medlemmer af arbejdsudvalget vælger:

borgmester Aage Nørgaard,
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formanden for socialudvalget: Frode Hansen, og
socialinspektør Kurt Rasmussen.
D.K..848.2.071.2.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
m. Ansøgning af 4.1.1972 fra ejendomsudvalget om tilladelse til at acceptere
et af A/S Søndermarks Møbelfabrik afgivet tilbud, - stort
kr. 75.586,05 incl. moms, - på inventar til skolekøkkenet i
Nørre va ngsskolens 3. etape.
D.K..851.162.
Helge Jensen foreslog, at leverancen på inventaret udbydes i offentlig licitation.
Dette forslag forkastedes med 13 stemmer mod 5 stemmer, idet 3 medlemmer
undlod at stemme. Ejendomsudvalgets ansøgning blev imødekommet med 14 stemmer,
idet 7 medlemmer undlod at stemme.
n. Fornyet behandling af ansøgning af 16.11.1971 fra ejendomsudvalget om til
ladelse til at acceptere et tilbud fra Aluminiumkonsulenten, Køben
havn, på kr. 32.000 ,- excl. moms for levering og montering
af solafskærmning til Nørrevangsskolen.
Ejendomsudvalget har 4.1.1972 oplyst, at stilladsudgifter er indeholdt i ovennævn
te tilbud, der imidlertid på grund af importafgifter er forhøjet med kr. 825, -.
(Se mødet 13.12.1971, pkt. 6 q).
D.K..851.162.
Ansøgningen blev imødekommet.

o. Fra økonomiudvalget er fremsendt 20 ansøgninger om skatteeftergi
velse, - alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

150 7. SALG AF GRUNDE.

Økonomiudvalget har 14.12.1971 indstillet, at der til Brdr. Westrup Ma
skinfabrik A/S afhændes et ca. 4.000 m2 stort areal af matr.nr.
6 9 m af markjorderne (hjørnet af Industrivej og Fægangen) for en pris af
kr. 20, - pr. m2 incl. tilslutningsafgift for el og vand men excl. kloakbidrag. Kontant
udbetaling 25% og rest over 10 år med lige store halvårlige afdrag, forrentning 8 1/2%
p.a., sikret ved 2. prioritets panteret.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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8. BOLIGSAGER.
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a. Ansøgning af 26.11.1971 fraH.K. Vestsjællands afdeling, om
tilladelse til at nedlægge en 3 værelsers lejlighed i ejendom
men Stenstuegade 12 og i stedet benytte lokalerne til kontor- og mødeloka
ler.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.74-12.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 16.12.1971 fra Svend Christensen, Kalundborgvej
49, om tilladelse til at nedlægge en 1-værelses lejlighed i
ejendommen, idet der agtes installeret centralvarme i ejendom
men.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.26-49.
Blev imødekommet.

c. Ansøgning af 15.12.1971 fra Slagelse sociale Boligselskab om godkendelse
af projekt til udvidelse af købmandsforretningen Klosterbanken
23, afdeling Søndermarken.
Udgifterne er anslået til kr. 476.429,-, hvoraf lejeren af
holder kr. 59.999,-.
Økonomiudvalget har 5.1.1972 indstillet, at projektet godkendes, - herunder
at kommunegarantien for de i afdelingen indestående prioritetslån vedstås, uanset
at der optages lån til dækning af 60% af udgiften (kr. 416.430,-).
D.K. .778.532.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

9. BYGGESAGER.

a. Ejendomsudvalget har 16.12.1971 indstillet, at der til maskinhandler
Jørgen Møller, Nordrup, udstedes bygningsattest på ejendom
men matr.nr. 31, Nordrup by, Nordrupvester sogn.
På ejendommen er beliggende en bygning fra ca. år 1900 med autoværksted
samt en maskinhal fra 1966. Maskinhallen opfylder byggelovens bestemmelser,
bortset fra afstandsbestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 3.1.4., stk. 1.
Byrådet kan i henhold til kapitel 3.1.4., stk. 4, dispensere fra afstandskravet.
D.K..785.072.13.333-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning fra arkitekt Leif Kjærsgaard Nielsen, Kierulffsvej 14, for jernstøber Anker T. Sørensen, Landsgravvej 10, om dispensation
147.
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fra bygningsvedtægtens bestemmelser om bygningers placering
mindst 5 m fra skel, ved opførelse af et sommerhus på matr.
nr. 18 æ, Næsby ved Stranden (projekteret opført 2 m fra nordskel og
3,53 m fra sydskel).
Ejendomsudvalget har 22.12,1971 indstillet, at ansøgningen anbefales på betingel
se af, at afstanden til nordskel ændres til 2,5 m, og at et eksisterende gæstehus på
ca. 2 x 3 m ved ejendommens sydskel og et klosetrum på ca. 2 x 2 m ved ejen
dommens nordskel fjernes.
D.K..785.072.13.332-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Arkitekterne H. Steudel & J. Knudsen Pedersen har 15.10.1971 for glar
mester Svenning Hansson, Skovsø, ansøgt om byggetilladelse for
opførte bygninger samt påbegyndt byggeri på matr.nr. 2 c og
9, Skovsø by.
Ejendomsudvalget har 29.12.1971 indstillet, at byggeriet godkendes på de af
byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen, Vestsjællands amtskommune og Arbejdstil
synet stillede betingelser.
D.K..777.8.711.3.072.211.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

15310. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 20.12.1971 indstillet, at

1. læreraspirant Erna Lundsberg, Stillinge Centralskole og

2. timelærer Lis Jensen, Østre skole,
meddeles varig ansættelse ved Slagelse kommunale skolevæsen
fra 1.1.1972.

D.K..851.11.
Vedtoges.
b. Skolekommissionen har 20.12.1971 indstillet, at lærer Birthe Skårup
Pedersen, Stillinge Centralskole, forfremmes til overlærer ved
Slagelse kommunale skolevæsen fra 1.1.1972.
D.K..851.11.
Vedtoges.

c. Skolekommissionen har 20.12.1971 indstillet, at en ansøgning af 6.12.1971
fra lærer Aase Marianne Winther, Marievangsskolen, om orlov uden løn i tiden 1.8.1972 - 30.6.1973 imødekommes.
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D.K..851.11.
Vedtoges.
d. Skolekommissionen har 20.12.1971 indstillet, at en ansøgning fra læ
rer Sigrid Hovøre, Østre skole, om orlov uden løn i tiden
I. 1.1972 - 30.6.1972 imødekommes.
D.K..851.11.
Vedtoges.

e. Fritidsnævnet har med tiltrædelse af fritidskommissionen og skoleudvalget
indstillet, at der til

Per Henrik Christensen, Dagshøjgård, Hejninge, og
Ole Brinch Nielsen, Bakkevej 7, Vemmelev,

ydes tilskud til lederuddannelse inden for fritidsvirksomhed for
børn og unge i Slagelse med kr. 122,50 til hver til deltagelse i et kursus
for juniorledere inden for sportsfiskere på Hoptrup Højskole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.078.51.
Vedtoges.
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II. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 24.

JANUAR 1972.

Fraværende: Inger Munk Hansen og Holger Jensen.
Borgmesteren indledte mødet med at udtale mindeord over Kong Frederik IX
og udtalte herefter de bedste ønsker for Dronning Margrethes fremtidige gerning.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
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a-p. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
q. Kommunernes Landsforening har 6.1.1972 fremsendt meddelelse
om løn- og ansættelsesvilkår for de i kommunernes skattefor
valtninger ansatte revisorer.
D.K..832.

149.
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r. Kommunernes Landsforening har 11.1.1972 fremsendt overens
komst (1970) vedr. løn- og arbejdsforhold for ikke - tjenes temands ansatte tandklinikassistenter ansat ved kommunal børnetandpleje
i kommuner uden for hovedstadsområdet.
D.K. .832.
a-r. Til efterretning, ligesom byrådet tog til efterretning en oplysning fra borg
mesteren om, at der fra byrådet var afsendt kr. 1.000,- til Kong Frederik og
Dronning Ingrids kulturelle og humanitære fond.

I56 2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Socialudvalget har 7.1.1972 ansøgt om godkendelse af, at den anerkend
te dagpie je formidling udvides fra 100 til 150 pladser fra den
1.4.1972, samt om tilladelse til at oprette endnu en stilling som deltidsbeskæf
tiget assistent for den tilsynsførende ved dagplejeformidlingen fra samme dato.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning fra Tude å Fonden om et tilskud til hjælp til dæk
ning af udgifterne ved en genskabelse af ørredbestanden.
Sportsudvalget har 11.1.1972 indstillet, at der ydes et tilskud på
kr. 1.0 0 0, - (konto 20 09 16 03, støtte til sport og andre ungdoms formål, 1971/
72).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Kommunaldirektøren har 12.1.1972 foreslået, at forfaldsdagen for
samtlige skatter og afgifter, der opkræves på kommunens ejen
domsskattebillet, af likviditetsmæssige grunde, fra og med skatteåret 1972/73
fastsættes til 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar
og med seneste rettidige indbetalingsdag den 10. i de nævnte
måneder. (En fremrykning på 1 måned i forhold til nugældende betalingsdage).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..713.073.551.
Blev tiltrådt.
d. Vejudvalget har 12.1.1972 overladt til økonomiudvalgets afgørelse, hvor
vidt der skal opnås en væsentlig besparelse ved gennemførel
sen af kloakeringen ved Kirkegårds ve jen, - Idagård.
I byrådets møde den 25.10.1971 er godkendt et projekt, hvortil der er bevil
get kr. 597.000,-.
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Udvalget har nu oplyst, at der ved at lægge kloakledningerne ind over et
hjørne af institutionsområdet kan opnås en besparelse (i det godkendte projekt var
kloakledningerne påtænkt nedlagt således, at disse følger planlagte veje og stier).
Udvalget har fremsendt 2 alternative forslag, - besparelser henholdsvis
kr. 78.000,- og kr. 100.000,- i forhold til det oprindelige projekt (kr. 208.000,-).
Økonomiudvalget har 18.1.1972 anbefalet, at forslaget, hvorved der opnås en
besparelse på kr. 100.000,-, godkendes.
D.K. .777.8.628.2.
Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.
e. S.I.K.S., haludvalget, har 16.11.1971 ansøgt om kom
munegaranti for et lån stort kr. 150.000,- i Sparekassen for Sla
gelse og Omegn samt om, at det af kommunen ydede rente- og afdragsfrie lån på
kr. 150.000,- rykker til fordel for lånet i sparekassen.
Lånet påtænkes anvendt til:

istandsættelse af restauration: kr. 20.000,-,

nyt gulv i hallen: kr. 80.000,-, og
driftskapital: kr. 50.000,-.
Anbefalet af sportsudvalget og økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Blev imødekommet.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 17.1.1972 fra vejudvalget om

1. at der til konto 18 12 03, fliser, kantsten og lignende, gives en tillægsbevil
ling på kr. 100.000,-,
2. at der fra konto 18 12 01 01, nye dæklag, overføres kr. 30.000,
konto 18 12 03, fliser, kantsten og lignende, °g

til

3. at der fra konto 18 12 01 01, nye dæklag, overføres kr. 160.000,- til
konto 1 8 12 02, reparation af bituminøse belægninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Blev imødekommet.
b. Økonomiudvalget har 18.1.1972 indstillet, at der gives en tillægsbevil
ling stor kr. 1 9.000 ,- til konto 1 5 05 05
9, inventar og in
strumenter m.v. til levnedsmiddelkontrollen, for 1971/72.
Bevillingen skal anvendes til indkøb af en ny autoclave samt et køletermo151.
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statskab.
D.K. .073.521.71/72.
D.K..773.1.
Bevilgedes.

c. Vejudvalget har 12.1.1972 indstillet:
1. at kvarteret mellem Vestre Ringgade, Mariendals Alle og
Holbergsgade søges trafiksaneret, således at Holbergsgade og
Vestergade klassificeres som fordelingsveje, medens Tordenskjoldsgade, Hostrups gade, Åkjærsgade, Baggesensgade og Marievej klassificeres som boligveje,

2. at det i budgettet for 1971/72 afsatte beløb på kr. 20.000,(konto 18 03 04
8) til regulering af krydset Tordenskjoldsgade/Holbergsgade
anvendes til 2 overkørsler på Tordenskjoldsgade ved skæ
ringen med Holbergsgade samt 1 overkørsel på Tordenskjoldsgade ved udmundingen i Løvegade,
3. at der gives en tillægsbevilling stor kr. 18.000,- til lukning
af Tordenskjoldsgade ved Vestre Ringgade.

Økonomiudvalget har 18.1.1972 anbefalet pkt. 1 og 2 i udvalgets indstilling.
Udvalget kunne ikke anbefale, at der gives den ansøgte tillægsbevilling - jfr. pkt.
3 - men har foreslået, at det henstilles til vejudvalget, at afspærringen af Torden
skjoldsgade klares med en bom.
D.K..811.
Pkt. 1 og 2 i vejudvalgets indstilling vedtoges.
Pkt. 3 blev forkastet med 12 stemmer, idet 4 medlemmer stemte for vejudval
gets indstilling, og 3 medlemmer undlod at stemme.
d. Ansøgning af 12.1.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevilling på
kr. 50.000,- til konto 18 03 12
1 , parkering - Stillinge
Strand .
Udgifterne var oprindelig anslået til kr. 200.000,-, - men anslås nu til i alt
kr. 250.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.656.1.01.
Bevilgedes.
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4. VALG.
Ansøgning af 11.1.1972 fra revalideringschef H. H. Martensen -Lar sen om, - som følge af overtagelsen af en nyoprettet stilling under Vestsjællands
amtsråd, - fritagelse fra hvervet som medlem af skolenævnet
152.
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for Nørrevangsskolen og skolekommissionen.
Anbefalet af skolekommissionen der samtidig har oplyst, at socialrådgiver Karl
Toft er valgt som suppleant for Martensen-Larsen i dennes egenskab af medlem af
det nævnte skolenævn.
(Forældrevalgte medlemmer af skolekommissionen vælges af og blandt forældre valgte medlemmer af skolenævnene. Da der ikke er valgt suppleant for H. H. Martensen-Larsen i dennes egenskab af medlem af skolekommissionen, vil der af og
blandt de forældrevalgte medlemmer af skolenævnene være at foretage supplerings
valg).
D.K..074.
Bevilgedes.

For lukkede døre.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
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a. Til underretning for medlemmerne foreligger økonomiudvalgets
dagsordener (med beslutninger) fra udvalgets møder den 3.,
og 17.1.1972.
D.K. .077.6.
Til efterretning.

10.

b. Ansøgning af 4.1.1972 fra vej udvalget om en tillægsbevilling
stor kr. 10.000, - til konto 18 12 03 07, 1971/72.
Beløbet agtes anvendt til dækning af udgifterne ved arealerhvervelser m.m. i
forbindelse med udvidelsen af Jernbanegade.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.511.1.
Bevilgedes.

c. Vedr. byggemodningen af matr.nr. 7 a, Holmstrup by,
tilhørende Slagelse kommune, samt matr.nr. 6 a, Holmstrup
by, tilhørende direktør Knud E. West.
Økonomiudvalget har 19.1.1972, - efter forslag fra vejudvalget samt på for
anledning af en henvendelse fra direktør Poul Simonsen vedr. afholdelse af en byg
geudstilling i Slagelse juli - august 1972, - i hvilken forbindelse direktøren er in
teresseret i at disponere over ca. 20 kommunale byggegrunde, - indstillet følgende:
1. At der bevilges følgende beløb:

Til kloakering af 6 a

og 7 a

...................................... kr.

Til erstatninger vedr. kloakering....................................... kr.

803.000,-

10.000,153.
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Til vejanlæg m.v. på 7 a ..................................kr.

Til erstatninger vedr. veje og stier................... kr..

826.000,-

40.000,-

Bevilling i alt ......................................................... kr.l. 679.000, - .
2. At kommunens egen anlægsafdeling i denne vinter udfører hovedkloakledninger
fra Skidenrenden under Kalundborgvej og videre frem til sti nr. 2. Desuden fore
står kommunens egen anlægsafdeling den fuldstændige byggemodning af de 20 syd
ligste parceller af matr.nr. 7 a.

3. At følgende byggemodningsarbejder vedr. de 30 nordligste parceller af matr.nr.
7 a udbydes i offentlig licitation:
Detailkloakering.
Vej- og stianlæg m.v.
Gravearbejde ved nedlægning af vandledninger.
4. At H. Jul. Fjerring A/S anmodes om at udarbejde licitationsmateriale samt om at
føre tilsyn med de under 3 nævnte arbejder, idet firmaets honorar beregnes efter
Dansk Ingeniørforenings honorarregler tillempet efter det nuvæende prisniveau.

5. At byrådet træffer beslutning om i henhold til vejbestyrelseslovens § II at pålægge
oveisigtsservitut på matr.nr. 7 ea, 7 ee, 7 fh, 7fi, 7 fa, 7 ep og
7 fo, Holmstrup by, og at vejudvalget bemyndiges til at afholde åsteds- og for
ligsforretninger med de berørte grundejere.
6. At byrådet træffer beslutning om i henhold til vejbestyrelseslovens kapitel II at
erhverve arealer fra matr.nr. 2 a, 7 az, 7 ae og 7 fc, Holmstrup by, til
offentlige stier, og at vejudvalget bemyndiges til at afholde åsteds- og forligsfor
retninger med de berørte grundejere.
7. At vejudvalget bemyndiges til at forhandle med ejerne af matr.nr. 7 am og
7 ar, Holmstrup by, om offentlige kloakledninger over privat grund.
D.K..073.511.2.003.13.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 16.12.1971 fra ledende børnebibliotekar Ulla Garde
om afsked pr. 31.3.1972.
Anbefalet af kulturudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.

e. Kulturudvalget har 17.1.1972 indstillet, at bibliotekar Gunhild Dickow, Sorø, tjenestemandsansættes i den ledige bibliotekarstil
ling på halv tid i udlånsafdelingen for voksne, fra den 1.4.1972
154.
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at regne.
D.K. .084.
Vedtoges.

f. Skoledirektøren har 4.1.1972 foreslået, at kommuneassistent Ruby
Petersen, skolevæsenets kontor, der for tiden er deltidsbeskæftiget, dag
ligt fra kl. 8 - 13, meddeles tilladelse til deltidsbeskæftigelse,
kl. 8 - 16 på alle ugens dage, mod en tilsvarende lønnedgang i forhold
til fuldtidsbeskæftigelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Vedtoges.

g. Socialudvalget har 13.1.1972 indstillet, at assistent Birthe Petersen
Kirkerup, ansættes i en nyoprettet stilling som assistent ved
social- og sundhedsforvaltningen fra 1.4.1972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Vedtoges.
h. Socialudvalget har 13.1.1972 indstillet, at Grete Becker Rasmussen,
Nygade 37, Korsør, ansættes i en nyoprettet familieve jleder stilling ved social- og sundhedsforvaltningen fra 1.4.1972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Vedtoges.
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6. KØB AF GRUNDE.

Økonomiudvalget har 19.1.1972 indstillet, at kommunen af gårdejer
Niels Nielsen erhverver landbrugsejendommen matr.nr. 1 a af
Landsgrav under Slagelse købstads jorder, stor 204.602 m2, heraf vej 450 m2,
der pr. 1. april 1971 er ansat til ejendomsværdi kr. 750.000,-, heraf grundværdi
kr. 607.200,-, på følgende betingelser:
1. Købesum................................................................

kr.

2.000.000,-

2. Udbetaling ved skødets underskrift.................

kr.

150.000,-

3. Yderligere kontant udbetaling ved over
tagelsen den 31.8.1973 ...................................

kr.

1.050.000,-

4. For restkøbesummen kr. 800.000,- udstedes 4 sideordnede gældsbreve a
kr. 200.000,-, der afdrages med 1/30 hver 1. marts og 1. september, 1. gang
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1. marts 1974. Gældsbrevene forrentes med 8 1/2% p.a.

5. Prioritetsgælden i ejendommen indfries af sælgeren.

6. På grundlag af en udstykningsplan, som ikke behøver at omfatte hele ejendommen,
og som kommunen vil lade udarbejde inden udgangen af året 1973, skal sælgeren
være berettiget til at erhverve en grund til et parcelhus til kommunens normale
pris og salgsvilkår i efteråret 1973. Sælgeren skal have ret til at vælge sin grund
før andre købere af parcelhusgrunde.
7. Såfremt kommunen agter at bortforpagte ejendommen, har sælgeren fortrinsret til
forpagtningen. Såfremt jorden bortforpagtes særskilt, skal sælgeren have fortrins
ret til at leje beboelsesbygningen.
8. Sælgeren er gjort bekendt med, at kloakarbejde eventuelt skal udføres på arealet
i vinteren 1972/73. Bliver dette tilfældet, betaler kommunen erstatning efter sæd
vanlige regler.

D.K..073.511.1.
Vedtoges.
G. Bjørsum havde forladt mødet under sagens behandling.

1617. UDSTYKNINGSSAGER.

Ansøgning fra landinspektør A. Hartvig Sørensen for fru Inger Hansen om
godkendelse af sammenlægning og udstykning af matr.nr.e 2 ac
og 6 a, Store Kongsmark by.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..713.111.76/71.
Blev godkendt.

162 8. BOLIGSAGER.
a. Fornyet behandling af ansøgning af 14.10.1971 fra landinspektør Poul Toft
Jensen for civilingeniør B. Damkjær om tilladelse til at opdele
ejendommen Nansensgade 14 - 18 i ejerlejligheder, når denne er
færdigbygget.
Efter at ejendomsudvalget har indhentet en udtalelse fra boligministeriet angående
spørgsmålet om fortolkningen af udtrykket ”eget selvstændigt køkken", har udvalget
17.1.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
(Se mødet 13.12.1971, pkt. 10 a).
D.K..778.5.073.551.
Blev imødekommet.
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b. Ansøgning af 27.12.1971 fra K.J. Ralskov, Bredegade 9, om
tilladelse til at inddrage lejligheden Fruegade 23 tv. til eget
brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.12-23.
Blev imødekommet.
c. Ansøgning af 31.12.1971 fra damefrisørmester August Nielsen
og farvehandler Ernst Jørgensen om tilladelse til at nedlægge
en lejlighed i baghuset til ejendommen Schweizerplads 5 for
indretning af kontor og lager.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.63-5.
Blev imødekommet.

d. Ansøgning af 29.12.1971 fra Danske Statsbaner, Baneområde
Slagelse, om tilladelse til at nedrive banehus nr. 64, Hejnin-

geAnbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.272-.
Blev imødekommet.

9. BYGGESAGER.

a. Ansøgning af 17.11.1971 fra Karen Isaksen om dispensation fra
bygningsvedtægtens § 19, stk. 5, (udnyttelsesgrad; max. 0,20)
ved opførelse af en tilbygning til ejendommen matr.nr. 24 bc
af Slagelse købstads markjorder, Tordenskjoldsgade 18.
Ved det fremsendte projekt overbygges ejendommen med 53 m2.
Ejendomsudvalget kunne 14.1.1972 ikke anbefale ansøgningen.
D.K. .785.072.13.81-18.
Kunne ikke anbefales.
b. Ansøgning af 25.10.1971 fra landsretssagfører Finn Tommerup for Slagelse
Motor Compagni om dispensa tion fra bygningsvedtægtens (Stillin
ge) § 19, stk. 3 c, (opholdsrum skal holdes mindst 5 m fra
skel) vedr. en opført tilbygning til ejendommen matr.nr. 20" ax
og 20 av, Kirke Stillinge by og sogn.
På ejendommen er opført en tilbygning, placeret indtil 2,13 m fra skel.
Ejendomsudvalget har 13.1.1972 foreslået, at ansøgningen- anbefales på betingel
se af,
1. at ejendommen sammenlægges under eet matr.nr., og
157.
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2. at der tinglyses servitut om, at der ikke må foretages bygningsforbedringer på
ejendommen, og at den ”ulovlige del af bygningen” nedrives ved den nu
værende ejer, fru Viola Petersens afståelse af ejendommen.

D.K..785.072.13.381.
Ejendomsudvalgets forslag blev tiltrådt.
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10. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 14. FEBRUAR 1 972.
Fraværende: G, Bjørsum, E.L. Anderberg, Marie Andersen og Vagn
Høgh Jensen. Viggo Marker forlod mødet efter behandlingen af pkt. 4.

Til behandling forelå:

165 1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-q. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

r. Kommunernes Landsforening har 26.1.1972 fremsendt tillæg til overens
komst mellem Kommunernes Landsforening og Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbej
derforbundet i Danmark, Dansk Elektriker Forbund, Dansk Kedel- og Maskinpasserfor
bund og Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund vedr. løn- og ansættelses
forhold for time- og ugelønnede håndværkere i kommuner uden
for hovedstadsområdet.
I henhold til tillægget er snedkere og tømrere med visse særbestemmelser
fremover omfattet af overenskomsten.
D.K..832.
a-r. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Arkitekt Preben Andersen har 29.11.1971 for Vestsjællands
Rideklub fremsendt ski tse fors lag til opførelse af en ridehal m.v.
på et område øst for den nye ridebane ved Frederikshøjvej.
Det ønskede areal tilhører endnu forsvarsministeriet, hvorfor sportsudvalget 11.
1.1972 har foreslået, at Vestsjællands Rideklub tilskrives om, at et areal til ride-
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hus ikke kan anvises på nuværende tidspunkt, - men at byrådet vil have klubbens
ønske i erindring.
Økonomiudvalget har 2.2.1972 tiltrådt sportsudvalgets forslag.
D.K..073.511.2.
Sportsudvalgets forslag blev tiltrådt.

b. Fru Tove Munthe Fog har 21.1.1972 anmodet om, at følgende
af de af byrådet under 10.8.1970 vedtagne regler for afholdel
se af "spørgetimer” optages til debat på byrådets møde den
14.2:
"Økonomiudvalget afgør, om et spørgsmål skal nyde fremme.
Spørgsmålene besvares kort og debatteres ikke."
D.K. .077.
Reglerne blev drøftet. Det vedtoges, at eventuelle ændringsforslag til de gæl
dende regler skal fremsendes senest den 28. d.m., hvorefter sagen optages til for
nyet behandling i byrådets første møde i marts måned d.å.
c. Økonomiudvalget har 9.2.1972 indstillet, at der i Slagelse kommunes
styrelsesvedtægt foretages følgende ændring:
§ 8, stk. 1, ændres til:
"Borgmesteren oppebærer vederlag efter de til enhver tid for statens tjeneste
mænd i lønramme 37 (skalatrin 50) gældende regler.
Vederlaget udbetales med 1/12 forud hver måned."

Udvalget har endvidere indstillet, at den nye vederlagsordnings Ikrafttræden
fastsættes til den 1.10.1971, - dog med pensionsmæssig virkning fra den 1.4.1970.
D.K..077.6.
Vedtoges.
d. Ansøgning af 14.1.1972 fra Lokalhistorisk Arkiv om et tilskud
stort kr. 500,- til dækning af udgifterne ved fremstilling af fotografier og dias
af bygninger og andre lokaliteter i Slagelse.
Anbefalet af kulturudvalget, der foreslår beløbet afholdt af Kinos kulturelle
fond.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Bevilgedes, idet beløbet søges afholdt som foreslået af kulturudvalget.
e. På Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse socia
le Boligselskabs vegne har Dansk almennyttigt Boligselskab 16.
12.1971 fremsendt ansøgning om statsstøtte til opførelse af "af
deling Sydbyen, afsnit A" på del af matr. nr. 4 cx m. f 1. , Ant
vorskov Hovedgård, ved Lillevangs ve jens forlængelse.
Byggeriet omfatter 23 stk. 3 etagers boligblokke med i alt 396
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lejligheder. Endvidere indeholder afsnittet et supermarked, fælles møntvaskeri,
selskabs- og fritidslokaler, varmecentral og materialegård samt børnehave til 60
børn og vuggestue til 30 børn.
Grundudgifteme er anslået til k r.. 11.106.175,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Fremsendes til boligministeriet med anbefaling.

f. Ansøgning af 2.2.1972 fra vejudvalget om tilladelse til at eta
blere belysning med parklamper på Parkvej - Fruegadestien i
Anlægget.
Udvalget har oplyst, at udgiften ca. kr. 24.000,- kan afholdes
af budgettet for 1971/72 (konto 18 15 02 - 2, belysning m.v., nyanlæg).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Blev imødekommet.

g. Vejudvalget har 27.1.1972 fremsendt forslag til følgende navngiv
ning af 21 nye veje i sommerhusområdet:
Birkemålervej,
Bjørnes pindervej,
Blåhalsevej,
Bygvangen,
Bøgenonnevej,
Dompapvej,
Fuglekongevej,
Gulspurvevej,
Gærdesangervej,
Hirsevangen,
Hvedevangen,
Hørvangen,
Kejserkåbevej,
Lindes værmervej,
Løvs angervej,
Rugvangen,
Rødhalsevej,
Skovpibervej,
Sommerfugle vej,
S tillids vej og
Østersvej.

D.K..811.121.1.
Blev tiltrådt.
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h. Skoleudvalget har 1.2.1972 til byrådets godkendelse fremsendt forslag til
overenskomst mellem Slagelse og Hashøj kommuner om regler
ved skoleelevers skolegang efter fra- og tilflytning mellem
kommunerne .
D.K. .851.122.
Godkendtes.
i. Kulturudvalget har under 17.1.1972, - efter forslag fra Slagelseegnens Kul
turkreds og fra Vestsjællands Kunstforening, - fremsendt indstilling om, at kommu
nen køber kunst for indtil kr. 1 5.000,- fra udstillingen IP-71.
Beløbet foreslås afholdt af "kommunens kunstfond".
Udvalget har endvidere indstillet, at udvælgelsen af kunstværkerne
foretages af kulturudvalget i samråd med kulturkredsen og
kunstforeningen .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .854.
Vedtoges.

k. Berigtigelse af folketingsvalglisten 1 972/73.
D.K. .074.
Folketingsvalglisten godkendtes med de tilføjelser, der følger af byrådets beslut
ning i det lukkede møde, - jfr. pkt. 5 p.

3. BEVILLINGSSAGER.

Ansøgninger af 2.2.1972 fra vejudvalget om tillægsbevillinger til føl
gende konti 1971/72:
a. 18 12 01 - 6, macadam-, grus- og slaggebelægninger m.v.: kr. 15.000,-.

b. 18 13 01 01 - 7, vejgrøfter, rabatter o.l.: kr. 75.000,-.

c. 18 13 01 02 - 4, rensning af rendestensbrønde o.l.: kr. 30.000,-.
d. 19 08 04

- 3, andre udgifter, bortkørsel af fejeskarn: kr. 12.000,-.

e. 19 01 01

- 1, kloakledninger og brønde: kr. 25.000,-.

f. 19 02 01 11 - 9, rensning af slambede: kr. 125.000,-.

g. 19 04 07

- 5, leje af losseplads i Holmstrup: kr. 50.000,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
D.K..777.8.628.443.
a-g. Bevilgedes.
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h. Ansøgning af 2.2.1972 fra vejudvalget om bevilling til:

1. kloakarbejde i Kors gade: kr.
strikt F, H. P. Hansens Plads) og

35.000,- (konto 39 02 20 06, kloakdi

2. vejarbejde i Korsgade og Stenstuegade; kr.
58 08 20, fond til gadegennembrud i Stenstuegade).

75.000 ,- (konto

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Bevilgedes.
i. Ansøgning af 2.2.1972 fra vejudvalget om en bevilling stor
12.000,- til istandsættelse af Søndervang.
I byrådets møde den 10.5.1971, pkt. 2 e, vedtoges det at optage Søndervang
som offentlig bivej på betingelse af, at der pålignedes ”Ejerlauget Søndervang” et
bidrag på kr. 12.000,- til istandsættelse af vejen samt etablering af vendeplads.
Dette beløb skal af ejerlauget indbetales til kommunen, når istandsættelsen er udført.
Anbefalet af økonomiudvalget (konto 36 02 05 08).
D.K..811.
Bevilgedes.

kr.
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4. VALG.

a. Meddelelse af 9.2.1972 fra Slagelse Sygekasse om, at følgende er
valgt til medlemmer af arbejdsudvalget, der er nedsat med henblik på
løsningen af de praktiske problemer i forbindelse med sygekassens overgang
til kommunalt regie:
amtsstuefuldmægtig Palle Sørensen,

tømrer Richard Nielsen og
forretnings fører Alfred Christoffersen.

(Se mødet 10.1.1972, pkt. 6 1).
D.K..848.42.071.2.
Til efterretning.
b. Fra skolekommissionen er 8.2.1972 fremsendt meddelelse om, at kabelmester Viggo Riegels-Nielsen, som følge af skibsmægler Finn Poulsens død,
er indtrådt som medlem af skolenævnet ved Gymnasiet fra 1.2.1972.
(I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 16.3.1970 om valg af
skolekommissioner og skolenævn uden for København, vælges de foræld rev alg te med
lemmer af skolekommissionen af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolenæv-
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nene, hvorfor der skal foretages suppleringsvalg til skolekommissionen).
D.K. .074.
Til efterretning.

c. Forespørgsel af 14.1.1972 fra Vestsjællands amt - på foranledning af en
ansøgning fra revalideringschef H.H. Martensen-Larsen om fri
tagelse for hvervet som formand for huslejenævnet i Slagelse
kommune - om byrådet måtte ønske at pege på nogle personer, som er egnede
og villige til at påtage sig hverzet.
Martensen-Larsen har 26.1.1972 oplyst, at han er villig til at varetage hver
vet for den resterende del af nævnets valgperiode - indtil 30.6.1972.
D.K. .074.
Byrådet anbefaler, at Martensen-Larsen fortsætter som formand indtil 30.6.
1972.

For lukkede døre.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 13.1.1972 fra komm une ass is ten t Karen Lund,
tralbiblioteket, om afsked pr. 29.2.1972.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes.

Cen

b. Kommunaldirektøren har 24.1.1972 foreslået, at Birthe Henriksen,
Slagelse, overenskomstansættes som assistent fra 1.3.1972 med
lønanciennitet i assistentklassen fra 1.5.1972, - med tjeneste indtil videre i skatte inspektoratet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Forslaget blev tiltrådt.
c. Kommunaldirektøren har 24.1.1972 foreslået, at Annette Wehrs, Birke
rød, overenskomstansættes som assistent fra 1.4.1972, - med tje
neste indtil videre på Rådhusets kassekontor.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Forslaget blev tiltrådt.
d. Økonomiudvalget har 25.1.1972 indstillet, at følgende, der fra 1.11.
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1971 er antaget som ekstrahjælp på timeløn i teknisk forvaltning, overenskomst
ansættes som kommuneassistenter fra den 1.2.1972 at regne, - indtil
videre med tjeneste i teknisk forvaltning:
1. Bodil Larsen, Valbyvej 9,

2. Annette Nielsen,

Vollerup, og

3. Inge Voigt, Klostergade 26, (deltidsbeskæftiget - 20 timer ugentlig).

D.K..075.5.084.
Vedtoges.
e. Indstilling fra økonomiudvalget og kulturudvalget om, at kommuneassi
stent Karen Raahauge, Frederikssund, ov er e ns k oms ta ns æ t tes
som kommuneassistent med tiltrædelse snarest og indtil videre med tjeneste
i børnebibliotekets tekniske afdeling.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

f. Ansøgning af 27.1.1972 fra kommuneassistent Dan Petersen,
skatteinspektoratet, om afsked pr. 29.2.1972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084.
Bevilgedes.
g. Ansøgning af 6.1.1972 fra fru Ketty Jørgensen, enke efter byg
ningsinspektør Karl Jørgensen, om børnepensionstillæg til sønnen Tor
ben, f. 7.7.1947, der læser på Ingeniørskolen i Horsens.
Udbetalingen af tillægget ophørte 31.10.1969.
Økonomiudvalget har 9.2.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes for
tiden 1.2. - 31.10.1972.,
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

h. Vedr. kloakering af parcelhusområde ved Hunsballevej.
Ansøgning af 2.2.1972 fra vejudvalget om godkendelse af en med Bent Nielsen
Typehuse A/S indgået aftale, hvorefter kommunen på nærmere fastsatte
vilkår forestår kloakeringen af ovennævnte område.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Godkendtes.
i. Vejudvalget har 24.1.1972 indstillet, at der på matr.nr. 21 1, Sla
gelse købstads markjorder, tilhørende Forsorgscentret Andersvænge, anlæg
ges et regnvandsbassin i henhold til landvæsenskommissionens kendelse af
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3.8.1965.
Udvalget har endvidere indstillet:
1. At et for regnvandsbassinet udarbejdet projekt godkendes.
2. At arbejdet overdrages murermester A/S Helge Jensen og Søn,
Slagelse, for kr. 94.679,- incl. moms.

3. At der til konto 39 14 gives en bevilling stor kr.
lét.

100.000 , - til formå-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.628.29.
Indstillingerne vedtoges.
k. Vejudvalget har 2.2.1972 ansøgt om godkendelse af, at Preben Nielsen,
der siden den 25.11.1971 har arbejdet som arbejdsmand på forbræn
dingscentralen, ansættes som maskinarbejder samme sted og
indplaceres på skalatrin 16.
Nielsen har bestået svendeprøve som vogn- og beslagsmed.
Økonomiudvalget har 8.2.1972 anbefalet, at pågældende overenskomstansættes
på vilkår, som foreslået af vejudvalget.
D.K. .777.8.628.43.084.
Blev godkendt overenskomstansat og iøvrigt som foreslået af vejudvalget.
l. Forslag af 1.12.1971 fra vejudvalget om anlæg af en
70 m lang og 6 m bred sidevej til Slots alleen (til betjening af ejen
dommene matr.nr. 1 df, 1 de, 1 am og 1 cg, Antvorskov Hovedgård) samt om,
at der fra denne vejs vendeplads føres en 30 m lang og 4 m
bred sti over matr.nr. 1 am til kommunens ejendom matr.nr.
4 cx, Antvorskov (Idagård).
I forbindelse med forslaget har udvalget indstillet:

1. At vejen udføres som en offentlig vej, og at stien udføres som en offentlig sti.
2. At der træffes beslutning om at erhverve de nødvendige arealer fra matr. nr. e
ldf, Ide, lam, 1 cg ogl dn efter reglerne i vejbestyrelseslovens kapi
tel II.
3. At vejudvalget bemyndiges til at afholde åsteds- og forligsforretninger med de
berørte grundejere.
4. At udgifterne til vejanlægget incl. arealerhvervelser og erstatninger (anslået
til kr. 52.000,-) fordeles med 1/2 til Slagelse kommune og 1/8 til hver af de
4 ejendomme, der betjenes af vejen. .

5. At udgiften til stianlægget incl. arealerhvervelser og erstatninger (anslået til
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kr. 18.000,-) afholdes af Slagelse kommune.
Til dækning af kommunens andel af udgifterne har udvalget søgt om en be
villing stor kr. 44.000,-. Udgiften foreslås afholdt over byggemodningskontoen for
Idagård.
For så vidt angår vognmand Jan Nørregaard har denne accepteret projektet
under forudsætning af, at vejbidraget ikke skal betales kontant, og vejudvalget
har som følge heraf indstillet, at pågældende får ret til at afdrage vejbidraget over 5 år mod forrentning: 8%.
Udvalget har endelig bemærket, at der ved åsteds- og forligs forretningen vil
blive søgt opnået forlig om diverse specielle forhold, fremført af forhenværende
forstander Erik B. Nissen.
Anbefalet af økonomiudvalget med forslag om, at den ansøgte bevilling gives
til konto 31 01 19 04.
D.K. .811.
Vejudvalgets forslag og indstillinger vedtoges, idet der samtidig blev givet
den af udvalget ansøgte bevilling.

m. Ejendomsudvalget har 3.2.1972 ansøgt om en tillægsbevilling stor
kr. 20.678,56 til konto 20 02 03 - 7, 1971/72, bygninger,
Bildsø Skov.
Ansøgningen motiveres med, at der er udført reparations- og vedligeholdelses
arbejder efter skete skader som følge af, at grundvandspumpen på grund af en tek
nisk fejl har pumpet vand op gennem toilettet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .823.149.
Bevilgedes.

n. Ansøgning af 25.11.1971 fra planteskoleejer Finn Hjortsø, Kir
ke Stillinge, om tilladelse til vandindvinding 1.500 - 1.600 m3 år
ligt til markvanding.
Værkudvalget har 25.1.1972 anbefalet ansøgningen på betingelse af, at der in
stalleres en særlig elmåler for den pumpe, der skal pumpe vandet op til den ønske
de markvanding.
D.K..824.11.628.112.
Blev imødekommet på den af værkudvalget anførte betingelse.

o. 'Fra økonomiudvalget er fremsendt 5 ansøgninger om skatteefter
givelse, - alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.
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Udenfor dagsordenen.

р. Begæring fra folkeregistret om optagelse på folketings
valglisten 1972/73 af 51 navngivne personer, der efter listemes ud
arbejdelse er konstateret berettiget til at blive optaget på valglisten.
D.K..074.
Folkeregistrets begæring toges til følge.

6. SALG AF GRUNDE.

170

a. Økonomiudvalget har 9.2.1972 indstillet, at den nordligste strimmel
af matr.nr. 44 ba af Slagelse købstads markjorder, - efter ansøg
ning, - sælges til Slagelse Andelsslagteri for kr. 7,- pr. m2,
kontant betaling, - og iøvrigt på betingelse af, at det pålægges slagteriet, - så
fremt der senere etableres indkørsel fra Nørregade, - at betale et bidrag til anlæg
af denne vej.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 5.1.1972 fra vinduespolerer Erik Stougaard, Åkjærsgade 12, om køb af matr.nr. 3 fa af Slagelse købstads
markjorder.
Stadsingeniøren har 14.1.1972 oplyst, at der - som følge af, at vej og kloak
kun er ført frem til grundens vestgrænse - kan blive tale ojn at udføre en mindre
forlængelse heraf. Vejudvalget vil senere fremsende eventuel ansøgning om bevilling
hertil.
Økonomiudvalget har 26.1.1972 indstillet, at grunden, af areal 1.757 m2, sæl
ges til ansøgeren på betingelse af, at denne forpligter sig til primært at bygge til
erhvervsformål. Pris: kr. 20, - pr. m2 + ledningsbidrag til de kommunale værker +
kloakbidrag i henhold til landvæsenskommissionens kendelse.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

с. Økonomiudvalget har 27.1.1972 indstillet, at den nordlige del af matr.
nr. 3 fd af Slagelse købstads markjorder, af areal ca. 1.800 m2,
beliggende ved Kongstedsvej, sælges til Isoleringsfirmaet Brian Struve.
Pris: kr. 20,- pr. m2 + ledningsbidrag til de kommunale værker + kloakbidrag i
henhold til landvæsenskommissionens kendelse.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 14.12.1971 fra Cloride akkumulatordepot, v/Flem167.
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ming B. Petersen, ejer af matr.nr. 11 bq af Slagelse købstads
markjorder, Mariendals Alle, om køb af naboejendommen matr.
nr. 11 a af Slagelse købstads markjorder.
Økonomiudvalget har indstillet, at der sælges ansøgeren ca. 740 m2 af matr.
nr. 11 a af Slagelse købstads markjorder til en pris af kr. 15, - pr. m2 på følgende
betingelser:
1. At parcellen sammenlægges med ejendommen matr.nr. 11 bq.
2. At der på parcellen tinglyses servitut om bebyggelse: 4 m afstand fra vejskel
både ved Mariendals Alle og ved Vestre Ringgade.

Stadsingeniøren har i sagens anledning oplyst, at amtsvejvæsenet gerne ser, at
oversigtsarealet, p.t. q = 40 x 40 m ændres til q = 15 x 60 m langs vejene.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

171 7. BYGGESAGER.
Ansøgning fra murermester Sv. Âge Nielsen om tilladelse til opførelse af et eenfamiliehus på matr.nr. 3 b, Øster Stillinge, beliggende i landzone.
Ejendomsudvalget har 2.2.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Anbefales.

1728. UDSTYKNINGSSAGER.

a. Fra økonomiudvalget er 2.2.1972 fremsendt indstilling om, at kommunen
frafalder det i forbindelse med parcelsalgserklæringen vedr. ud
stykningen af matr.nr. 11 a, Kelstrup by, stillede krav om, at
udstykningsdokumenterne ikke må udleveres, før vejanlæg er udført og vandstik indlagt.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 11 stemmer mod 3 stemmer, idet 2
medlemmer undlod at stemme.
b. Ansøgning af 13.8.1971 fra landinspektør Uffe Flembérg for bo
elsmand Ejler Rasmussen om godkendelse af udstykning af 4 som
merhusgrunde fra matr.nr. 12 c, Bildsø by.
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Landinspektøren har endvidere 25.8.1971 til byrådets godkendelse fremsendt
2 deklarationer om henholdsvis oversigtsarealer og adgang til
oprensning af kanal ved matr.nr. 12 c, Bildsø by.
Økonomiudvalget har 2.2.1972 indstillet, at udstykningen godkendes på de vil
kår, der fremgår af den af stadsingeniøren udarbejdede parcelsalgserklæring med den
tilføjelse til § 6, stk. 1, at grundejerne skal betale disse anlæg (spildevandslednin
ger og renseanlæg) efter bestemmelse af landvæsenskommissionen.
Vedr. de fremsendte deklarationer anbefales deklarationen vedr. oversigtsareal
godkendt, medens bestemmelserne om adgang til oprensning af det syd for parceller
ne løbende kommunevandløb er optaget i parcelsalgserklæringen.
D.K..713.111.40/71.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

9. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 11.1.1972 fra Victor Jørgensen, Danasvej 7, om
tilladelse til at nedlægge I. sals lejligheden i ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.6-7.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 11.1.1972 fra H. Bertra m-S ørensen , Skætøkørvej
54, om tilladelse til at nedlægge I. sals lejligheden i ejen
dommen.
Boliganvisningsudvalget kunne 28.1.1972 ikke anbefale ansøgningen.
(Se mødet 24.5.1971, pkt. 7 c).
D.K..778.54. 65-54.
Kunne ikke imødekommes.

10. LEGATSAGER.

17

Til decision foreligger regnskab for Vilhelm Langes legat til
fordel for Slagelse Velgørenhedsselskab for 1970/71.
Regnskabet er revideret af Kommunernes Revisionsafdeling.
D.K. .073.526.27.
Godkendtes.
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175 11. SKOLESAGER.
a. Skoleudvalget har 13.1.1972 indstillet, at et tilbud fra Papir-Kom
pagniet A/S på opslagsflader, tavler m.v. til Nørrevangsskolens
3. byggeafsnit accepteres. Opslags flader: i alt pr. rum kr. 627,32 incl. moms.
Pentagon skrivetavler: i alt kr. 174,57 pr. lb.m. incl. moms. Løse tavler: Kinolærred/burrestof kr. 218,50 incl. moms, skrivetavle kr. 247,25 incl. moms og hessian
kr. 207, - incl. moms.
(Der er indhentet 2 tilbud på leverancen).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vedtoges.

b. Ejendomsudvalget har 2.2.1972 ansøgt om tilladelse til at
acceptere et tilbud stort kr. 97.171,04 incl. statsafgift og
moms på belysningsarmaturer og parklamper m.v. fra Philips Lampe
A/S til Nørrevangsskolens 3. etape.
Der er indhentet 3 tilbud på leverancen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Blev imødekommet.
c. Skolekommissionen har 8.2.1972 eenstemmigt indstillet

som nr. 1: lærer Anne Merete Jensen, Vigersted skole, og
som nr. 2: lærerstuderende Birthe Grenaa, Århus Seminarium,

til en stilling som lærer ved Slagelse kommunale skolevæsen, foreløbig med tjeneste ved Ottestrup skole.
Skolekommissionen har endvidere indstillet, at stillingen besættes pr.
1.7.1972.
D.K..851.11.
Det vedtoges at ansætte Anne Merete Jensen med virkning fra 1.7.1972.
d. Voksenundervisningsnævnet har 20.12.1971 foreslået, at der til lærerne
ved 12 hold i fritidsundervisningen, - som følge af, at disse har mere
end 40 km mellem bopæl og undervisningssted, - ydes et kommunalt tilskud
til kørsel, - i alt kr. 3.653,-, for 1971/72.
Fritidskommissionen har med anbefaling af skoleudvalget foreslået, at kørsels
godtgørelse ydes til lærerne, der underviser i psykologi og fransk i HF-undervisningen.
De resterende hold - der henhører under almen voksenundervisning - foreslås henvist
til at afholde udgiften over deltagerbetalingen.
Økonomiudvalget har 26.1.1972 anbefalet fritidskommissionens og skoleudvalgets
forslag.
(Se mødet 25.10.1971, pkt. 4 e).
D.K..851.483.
Fritidskommissionens forslag blev tiltrådt.
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e. Skoleudvalget har 14.1.1972 fremsendt forslag til uddeling af sti
pendier til fortsat skolegang i skoleåret 1 971/72.
Der er indkommet 179 ansøgninger.
Udvalgets forslag indeholder enstipendiefordeling inden for det på
kommunens budget for 1 971/72 optagne beløb til formålet:
kr. 93.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.222.
Blev tiltrådt.

MØDET MANDAG DEN 28.

FEBRUAR 1972.

Fraværende: G. Bjørsum.

Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-f. Love, bekendtgørelser og cirkulærer,
a-f. Til efterretning.

I77

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kommunedata I/S har 4.2.1972 anmodet om meddelelse om,
hvorvidt kommunen ønsker status som tilsluttet Kommunedata
I/S.
Kommunaldirektøren har 11.2.1972 foreslået, at forespørgslen besvares
bekræftende. Ved tilslutningen beregnes et indskudsbeløb på kr. 1,- pr. ind
bygger, som ikke skal indbetales men bliver konteret i Kommunedatas bogholderi.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 indstillet, at kommunen tilsluttes Kommune
data I/S.
D.K. .075.711.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. 2. behandling af økonomiudvalgets indstilling af 9.2.1972 om, at der
i Slagelse kommunes styrelsesvedtægt foretages følgende ændring:
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§ 8, stk. 1, ændres til:
”Borgmesteren oppebærer vederlag efter de til enhver tid for statens tjenestemænd i
lønramme 37 (skalatrin 50) gældende regler.
Vederlaget udbetales med 1/12 forud hver måned”.
Udvalget har endvidere indstillet, at den nye vederlagsordnings ikrafttræden
fastsættes til den 1.10.1971, - dog med pensionsmæssig virkning fra den 1.4.1970.
(Se mødet 14.2.1972, pkt. 2 c).
D.K..077.6.
Vedtoges endeligt ved 2. behandling.
c. På foranledning af indenrigsministeriets cirkulærskrivelse af 19.1.1972 vedr.
honorar til formænd for kommunalbestyrelsernes stående udvalg m.m. har økonomiud
valget 23.2.1972 indstillet, at der med virkning fra 1. oktober 1971 ydes nedennævnte vederlag med særligt tillæg og dyrtidstillæg:

formanden forskolekommissionen: ................... kr, 1.500,formændene for ejendomsudvalget,
skoleudvalget og vejudvalget: hver................

kr. 3.000,-

formændene for værkudvalget, kul
turudvalget og sportsudvalget:
hver............................................................................ kr. 2.000,D.K..077.6.
Vedtoges.

d. Ansøgning fra Slagelse Cykle Ring om et tilskud til afholdelse
af ”De Unges Cykelløb 1972” den 6.5.1972.
Sportsudvalget har 8.2.1972 indstillet, at der ydes klubben et tilskud
på kr. 980,-, og at beløbet afholdes over konto 20 09 16 - 3, 1971/72, støtte
til sport og andre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.
e. Ansøgning af 10.2.1972 fra Slagelse Gymnastikforening om et
tilskud til hjælp til dækning af udgifterne til et arrangement, der agtes af
holdt i anledning af et venskabsbesøg af 45 gymnaster fra Huskvarna.
Udgiften er anslået til kr. 3.000,-.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 indstillet, at der ydes et tilskud stort
kr. 1.500,- (konto 23 03 10 00, bidrag til institutioner og formål, nordisk samarbejde).
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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f. Slagelse Svømmehal.
Ejendomsudvalget har 16.2.1972 fremsendt det af arkitekt Gustav Gergelyffy udarbejdede totalprojekt til en svømmehal tillige med detal
jeret kalkulation pr. 1.1.1971. Håndværkerudgifteme er beregnet til kr. 9.698.000,-,
hvortil kommer prisstigninger, moms, fastpristillæg, udregningsvederlag, transformer
station, kloakpumpestation, hoved regnvandsledninger, vand- og gasstik, veje, parke
ringspladser og befæstede arealer, haveanlæg, udgifter ved vinterbyggeri, inventar
m.v.
Ejendomsudvalget har 16.2.1972 indstillet, at det udarbejdede projekt ikke
gennemføres.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 indstillet, at opførelse af en svømmehal stil
les i bero, da de økonomiske forhold ikke for tiden tillader afholdelse af så betyde
lige anlægsudgifter, og at byrådet iøvrigt stilles frit med hensyn til fremtidigt svøm
mehalbyggeri.
D.K..778.47.
Oversendtes til 2. behandling.
g. Ansøgning af 16.2.1972 fra værkudvalget om en bevilling stor
kr. 125.000,- til en ny fjernvarmehovedledning i Rosenkilde
vej.
Hovedledningen skal tjene som støtte- og udligningsledning mellem det nordlige
forsyningsområde og hovedcentralens forsyningsområde for at sikre en kontinuerlig ud
nyttelse af de varmemængder, som skal aftages fra den nye forbrændingscentral, lige
som ledningen skal fungere som en erstatningsledning, såfremt varmeforsyningens led
ningsnet i Valbyvej må afbrydes af tekniske årsager.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .824.11.697.34.
Bevilgedes.
h. Socialstyrelsen har 21.1.1972 bevilget et tilskud på
kr. 20.300 ,- til monteringen af Stillinge børnehaveforenings
børnehave i Kirke Stillinge, bl.a. under forudsætning af, at
der af Slagelse kommune ydes et tilsvarende tilskud.
Socialudvalget har 11.2.1972 meddelt, at udvalget har vedtaget, at kommunens
tilskud snarest udbetales, og at udgiften konteres på konto 14 01 13 02
5, 1971/72.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .842.711.
Det vedtoges at yde et tilskud stort kr. 20.300,-.
i. Økonomiudvalget har 23.2.1972 med anbefaling fremsendt en fra Stillinge
bømehaveforening den 2.2.1972 fremsendt berigtigelsesbegæring C for
børnehaven opført på ejendommen matr.nr. 9 i og 9 n af Kir
ke Stillinge.
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Samlet anskaffelsessum:

kr. 518.557,06 (godkendt anskaffelsessum: kr. 570.090,00) * momsrefusion:
kr. 46.500,00, hvorefter den endelige anskaffelsessum bliver: kr. 472.057,06.

D.K..842.711.
Regnskabet godkendtes, idet det vedtoges at vedstå kommunegarantien.
k. Skoleudvalget har 14.2.1972 med anbefaling fremsendt et forslag fra skole
direktøren om, at man undlader at opføre pedelbolig til den nye
skole i Østbyen, og i stedet søges at leje en lejlighed til pedellen i det om
liggende byggeri.
D.K..851.162.
Fotslaget blev tiltrådt.
l. Ansøgning af 20.12.1971 fra udvalget for Ungdomsborgen og
Vandrerhjemmet om dækning af underskudet for regnskabsåret
1970/71; kr. 33.006,1 9, - hvoraf a’conto er modtaget fra
Slagelse kommune kr. 19.452,96 (udgiften til gasvarme).
Ansøgningen er vedlagt et driftsregnskab, der under 1.2.1972 er revideret af
Kommunernes Revisionsafdeling.
Økonomiudvalget har 15.2.1972 indstillet, at der bevilges dækning af Ungdoms borgen og Vandrerhjemmets underskud for 1970/71: kr. 33.006,19, idet udvalget har
bemærket, at det af kommunen udbetalte beløb til dækning af udgiften til gasvarme
er afholdt på kommunens regnskab 1970/71.
D.K..851.428.
Bevilgedes med 19 stemmer mod 1 stemme: E.L. Anderberg, der forbeholdt
sig sin stilling under henvisning til, at et merforbrug ikke er i overensstemmelse med
Slagelse kommunes styrelsesvedtægt, ligesom merforbruget fandtes ulovligt i henhold
til § 40, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

m. Fritidsnævnet har 4.2.1972 - med tilslutning af fritidskommissionen og sko
leudvalget - fremsendt forslag til godkendelse af diverse interesse
grupper for børn og unge i sommeren 1972.
Nævnet har fremsat diverse betingelser for ansøgningernes godkendelse, hvorefter
ingen grupper er godkendt med mere end 30 timer og ingen grupper godkendt med
materialetilskud mere end een gang om året.
Såfremt fotslaget godkendes, andrager kommunens udgift kr. 22.448,22.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.
Forslaget blev tiltrådt.
n. Slagelse Firma-Sport har 26.1.1972 forespurgt om tilladelse til,
at idrætsudøvere i “Vesthallen” benytter Marievangsskolens sik
ringsrum, - idet sikringsrum i "Vesthallen” formentlig da vil kunne udelades.
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Skoleudvalget har 14.2.1972 indstillet, at firmasportens ansøgning imødekommes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Blev imødekommet.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 17.2.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 15.000,- til konto 19 02 01 08
3, 1971/72, rensningsan
læg i Slagelse, andre udgifter, vandprøver, telefon m.v.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes med 19 stemmer mod 1 stemme; E.L. Anderberg, der tog forbehold
som nævnt under pkt. 2 1.

b. Ansøgning af 17.2.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 15.000,- til konto 19 08 04
3, 1971/72, renholdelse af
gader og veje, andre udgifter, bortkørsel af fejeskarn.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes med 19 stemmer mod 1 stemme; E.L. Anderberg, der tog forbehold
som nævnt under pkt. 2 1.

c. Ansøgning af 8.2.1972 fra sportsudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1971/72:

kr.

35.000,“ til konto 20 09 11-6, baner og beplantning og

kr.

7. 0 0 0, - til konto 20 09 06-9, rengøring (stadion og idrætsanlæg).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes med 19 stemmer mod 1 stemme; E.L. Anderberg, der tog forbehold
som nævnt under pkt. 2 1.

d. Ejendomsudvalget har 7.2.1972 ansøgt om en tillægsbevilling for
1971/72, stor kr. 30.000,-, til konto 02 05 28 06-50, vand
forsyningen til Kindertofte skole.
Beløbet agtes anvendt til installation af et filteranlæg m.v. ved
skolens vandforsyningsanlæg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.
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e. På foranledning af en redegørelse fra socialforvaltningen for
diverse overskredne eller forventet overskredne konti på budget
tet 1 971/72 har økonomiudvalget 23.2.1972 indstillet, at der gives følgende
tillægsbevillinger:

Konto 11 05 05 50, kontorholdsudgifter og EDB-arbejde: kr. 40.000,-.

Konto 11 05 51

0, ejendommen Skolegade 8, lønninger: kr. 2.000,-.

Konto 11 05 52
kr. 2.500,-.

6, ejendommen Skolegade 8, skatter, afgifter og forsikringer:

Diverse konti 12 (offentlig forsorg) i henhold til specifikationen: i alt kr. 1.245.000,-.

Diverse konti 13 (sygeforsikring, invalide- og folkepension) i henhold til specifikatio
nen: i alt kr. 3.972.400,-.
Diverse konti 14 (øvrige sociale udgifter) i henhold til specifikationen: i alt
kr. 1.068.500,-.

D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.
f. Ansøgning af 14.2.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling
stor kr. 7.000 , - til konto 16 03 08 01-02, leje- og tjenesteboliger 1971/72.
Beløbet agtes anvendt til dækning af udgiften ved en udbedring af
kloaksystemet i Kirke Stillinge gamle skole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes med 19 stemmer mod 1 stemme: E.L. Anderberg, der tog forbehold
som nævnt under pkt. 2 1.

g. Ansøgning af 3.1.1972 fra oplysningsforbundene om et tilskud på
kr. 4.000,- - kr. 5.000,- til dækning af udgifterne ved trykning og udsendelse af
en folder angående forskellige aktiviteter, der som led i en
oplysningskampagne forud for folkeafstemningen om Danmarks
eventuelle tilslutning til EF er planlagt af diverse initiativtage
re i kommunen.
Voksenundervisningsnævnet har 14.2.1972 anbefalet, at der udarbejdes og offentlig
gøres en mødeplan over de påtænkte arrangementer, idet udgiften til annonceringen i
3 lokale blade er anslået til kr. 3.000,-.
Fritidskommissionen og skoleudvalget har 16.2.1972 anbefalet voksenundervisningsnævnets forslag og samtidig fremsendt ansøgning om en tillægsbevilling stor
kr. 3.000 ,- til dækning af udgiften.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 anbefalet, at der gives den ansøgte tillægsbevil
ling på kr. 3.000,-.
D.K. .078.51.
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Voksenundervisningsnævnets forslag blev tiltrådt, idet byrådet samtidig vedtog
at give den ansøgte tillægsbevilling stor kr. 3.000,-.
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4. OVERSIGTSPLAN I HENHOLD TIL SANERINGS LOVEN.

Boligkommissionen har 17.2.1972 fremsendt den i henhold til sanerings 
lovens § 3 udarbejdede oversigtsplan, der i henhold til loven skal vide
resendes til boligministeriet. Kommissionen har henledt byrådets opmærksomhed på,
at udarbejdelsen er sket rent skematisk, og at der ikke er foretaget indvendig inspek
tion i de enkelte lejligheder, og at det fremskaffede materiale ikke er efterprøvet og
analyseret fra læge-, bygnings- og brandsagkyndig side.
Kommissionen har endvidere udtalt, at den efter de af ministeriet givne direk
tiver foretagne klassifikation efter kommissionens skøn medfører diverse urimelige
resultater.
D.K..778.5.078.3.073.551.
Fremsendes til boligministeriet.

For lukkede døre.

1gQ

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 20.12.1971 fra smedesvend Svend Erik Larsen, Næs
bystrand, om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester i
Slagelse kommune.
Svend Erik Larsen er ansat som funktionær (værkfører) i faderens, smedemester
Svend Larsens virksomhed.
(Svend Larsen har autorisation i henhold til ”overgangsbestemmelserne”).
Anbefalet af værkudvalget.
D.K. .072.211.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 15.2.1972 fra økonomiudvalget om følgende tillægsbevil
linger for 1971/72:

konto 11 02 05 09,

kontorholdsudgifter: kr.

konto 15 04 01 -03,
kr. 2.000 , -.

andre udgifter vedr.

80.000 ,- og

sundhedskommissionen:

D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.
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c. Kulturudvalget har 7.2.1972 indstillet, at ledende børnebibliotekar
Ulla Garde, der af byrådet den 24. f.m. efter ansøgning er bevilget afsked fra
denne stilling til fratræden den 31.3.1972, fortsætter sit arbejde på biblio
teket indtil 30.4.1972 med aflønning som hidtil, såfremt den pr.
1.4.1972 opslåede ledige stilling ikke besættes til dette tidspunkt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Vedtoges.

d. Ansøgning af 24.1.1972 fra Peder Fynbo Andreasen, Strandvejen
om autorisation som kloakmester i Slagelse kommune.
Vejudvalget har 18.2.1972 oplyst, at pågældende ikke har eget værksted med
telefon i kommunen, men udvalget er af den formening, at der kan udstedes hjemstedsautorisation, såfremt pågældende etablerer en telefon på sin bopæl.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes på betingelse af, at lovens bestemmelser bliver opfyldt.

48,

e. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er 1.2.1972 fremsendt
til byrådets erklæring en ansøgning fra rutebilejer Bernhard
Nielsen, Næsbystrand, om tilladelse til at forlænge omnibus
ruten Næs bys trand - Kongs ma rk-S tillinge S trand-Slagelse med 3 km
til Frølunde Fed.
Vejudvalget har 17.2.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.

f. Ansøgning af 1.2.1972 fra børnetandlæge ved den kommunale skoletand
pleje, Svend-Erik Lind, om afsked pr. 31.3.1972.
Anbefalet af skoleudvalget.
D.K. .851.172.084.
Bevilgedes.

181 6. UDSTYKNINGSSAGER.
Landinspektør Uffe Flemberg har 24.1.1972 ansøgt om godkendelse
af udstykningsplan vedr. ejendommen matr.nr. 11 f, Kirke Stil
linge by og sogn, tilhørende gårdejer Hans Elias Nielsen, Kir
ke Stillinge.
Økonomiudvalget har 22.2.1972 indstillet, at udstykningen godkendes, samt at
det af stadsingeniøren udarbejdede forslag til parcelsalgserklæring vedtages med føl
gende ændringer:

1. I § 3 D affattes første og andet punktum således:
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"Ved den sydlige vejudmunding i offentlig bivej skal der være fri oversigt over et
hjømeareal svarende til q = 15 x 60 m på hjørnets nordlige side og q = 15 x 45 m
ved hjørnets sydlige side. Disse oversigtsdeklarationer berører parcellerne 35, 45
og 55.
2. § 6, stk. 2, indledes således:
”Sivebrønde:
Der er ikke taget stilling til de på udstykningsplanen viste placeringer af sive
brønde eller til, om sådanne i det hele taget kan tillades på arealet”. Og tilfø
jes:
”jfr. bekendtgørelse nr. 329 af 6.7.1971.”
D.K. .777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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7. BYGGESAGER.
a. Ansøgning fra fabrikant Ole Egemar om dispensation fra føl
gende bestemmelser i bygningsvedtægten for Slagelse Set. Pe
ders Ids.

§ 17, stk. 3, der bestemmer, at der i området kun må opføres fritliggende parcel
huse og
§ 18, stk. b, der fastsætter en udnyttelsesgrad på 0,20 for parcelhuse og 0,25 for
række- og kædehuse,

for opførelse af en tilbygning til et eksisterende værksted på matr. nr. 8 q, Holm
strup by.
Ejendomsudvalget har 11.2.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales for så vidt
angår ovennævnte bestemmelser, - hvorimod udvalget ikke kan gå ind for, at der, således som ansøgt af Ole Egemar, - gives generel dispensation til en udnyttelsesgrad
på 0,4.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..785.072.13.80-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 14.12.1971 fra handelsgartner Poul Frederiksen om
tilladelse til at opføre et drivhus på ejendommen matr.nr. 252
af Slagelse købstads markjorder. Pantholm 31.
Ejendomsudvalget har 11.2.1972 indstillet, at ansøgningen afslås.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 tiltrådt ejendomsudvalgets indstilling.
D.K..785.072.13.107-31.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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c. Ansøgning fra arkitekt A.B. Thomsen for snedkermester Bru
no Hansen om tilladelse til at foretage en udvidelse på 395 m2
af et på ejendommen matr.nr. 246 af Slagelse købstads mark
jorder, Sønder Ås 69, eksisterende snedkerværksted.
Ejendomsudvalget har 14.2.1972 indstillet, at ansøgningen afslås, idet lidval
get har oplyst, at ejendommen er beliggende i et i bygningsvedtægten til parcelhus
byggeri udlagt område.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 tiltrådt ejendomsudvalgets indstilling.
D.K..785.072.13,108-69.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 20.1.1972 fra arkitekt O. Glerup - Nielsen, Klos
terbanken 58, om dispensation fra deklarationsbestemmelsen på
ejendommen parcel 15 af matr.nr. 76 a af Slagelse købstads
markjorder, Rønnebærvej 6, om, at taget skal være af røde teglsten (taget
ønskes beklædt med Ceny tagsten).
Ejendomsudvalget kunne 14.2.1972 ikke anbefale ansøgningen.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 foreslået, at ejendomsudvalgets indstilling føl
ges.
D.K..073.511.2.
Kunne ikke imødekommes.
e. Byudviklingsudvalget for S lagels eegnen har 15.12.1971 til ud
talelse fremsendt ansøgning fra firmaet Inco om godkendelse af et
projekt til opførelse af en bygning til lager for dybfrostva rer
på matr.nr. 32 a, Landsgrav.
Anbefalet af ejendomsudvalget og økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Anbefales.
f. Ansøgning af 11.1.1972 fra Evald Møller, Nordrup, om tilladelse
til at etablere en campingplads for ca. 10 enheder på ejendom
men matr.nr. 15 c og 23 a, Nordrup by.
Ejendomsudvalget har 7.2.1972 oplyst, at ejendommen er noteret som land
brugsejendom og beliggende i landzone. Udvalget har samtidig foreslået, at ansøgnin
gen videresendes til byudviklingsudvalget.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 foreslået, at ansøgningen anbefales.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Anbefales.
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8. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 2.2.1972 fra John Nielsen,
180.
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’Trollesvej 48,
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om tilladelse til at inddrage en 3 værelsers lejlighed på I. sal
i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 18.2.1972 ikke anbefale ansøgningen« da lejlig
heden ikke er ledig, og udvalget ikke ønsker at gribe ind i bestående lejemål.
D.K..778.54.19-48.
Kunne ikke imødekommes,

b. Ansøgning af 13.1.1972 fra advokat Søren Larsen for Grethe Stenbjerg
Petersen, om tilladelse til at inddrage stuelejligheden i ejen
dommen Løvegade 22 til erhverv.
I. sals lejligheden i ejendommen - der af byrådet i 1966 er tilladt nedlagt vil fremover blive benyttet til beboelse.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.35-22.
Blev imødekommet, uagtet ejeren senere har oplyst, at I. sals lejligheden
fremover tillige agtes anvendt til erhverv.

c. Ansøgning af 2.2.1972 fra Harry Madsen, Rolighedsvej 9, om
tilladelse til at inddrage en 2 værelsers lejlighed på I. sal i
ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.55-9,
Bevilgedes.
d. Ansøgning af 1.2.1972 fra Martin Christensen, Strandvejen 35,
om tilladelse til at nedlægge lejligheden L. sal tv. i ejendom
men.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.75-35.
Bevilgedes.

9. SKOLESAGER.
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Ansøgning af 3.2.1972 fra lærer Henning Madsen om yderligere or
lov i tiden 1.8.1972 - 31.7.1973.
Skolekommissionen har 14.2.1972 indstillet, at der bevilges den ansøgte orlov
uden løn, idet kommissionen samtidig har oplyst, at pågældende har haft orlov i 2
o
ar.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.

10. SOCIALSAGER.

185
181.

MØDET MANDAG DEN 13.

MARTS 1972.

Fraværende: E.L. Anderberg.
Henry Madsen forlod mødet efter behandlingen af pkt. 1-4 samt 12.
Til behandling forelå:

1861. EFTERRETNINGSSAGER.

a-f. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

g. Slagelse Centralbiblioteks beretning 1970
D.K..852.077.7.

- 71 .

h. Kommuneforeningen i Vestsjællands amt har 29.2.1972 frem
sendt et eksemplar af vedtægt for foreningen.
D.K..075.711.
a. -h. Til efterretning.

187 2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Fællesgruppen har 24.2.1972 fremsendt forslag til en ændret udform
ning af reglerne for byrådets ”spørgetime”, hvorefter spørgsmålene efter besvarelsen af borgmester/udvalgsformand - kort kan kommenteres af byrådsmed
lemmer.
(Se mødet 7.2.1972, pkt. 22).
D.K..077.
Forslaget blev tiltrådt

b. Ansøgning af 22.1.1972 fra ”Slagelsekoret” om tilskud til korets virke.
Kulturudvalget har 29.2.1972 indstillet, at der bevilges et tilskud stort
kr. 1.000,- via Kinos kulturelle fond.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgninger om tilskud fra bestyrelsen for:
a. Ottestrup forsamlingshus.
b. Keldstrup forsamlingshus.
Økonomiudvalget har 7.3.1972 indstillet, at der bevilges kr. 1.000,- til hver.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Forslag af 8.2.1972 fra gårdejer Holger Jensen om, at byrådet tillader pri182.
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vate vognmænd, der rydder sne for kommunen med kommunens sneplove, at træffe
aftale med private lodsejere om snerydning af private veje, når kommu
nens veje er ryddet, samt at kommunens sneplove vederlagsfrit stilles til rådighed.
Vejudvalget kan ikke anbefale forslaget.
Økonomiudvalget har 29.2.1972 meddelt, at udvalget med 3 stemmer mod 1
stemme (1 medlem var fraværende) har tiltrådt vejudvalgets indstilling.
D. K..811.625.768.
Forslaget forkastedes med 10 stemmer mod 10 stemmer.

e. Værkudvalget har 1.3.1972 indstillet, at der for den endelige afreg
ning af varmeværkets forbrugere for 1 971/72 betales en pris på
kr. 1,35 pr. m3 (budgetteret kr. 1,45 pr. m3). Prisnedsættelsen er motiveret
med et fald i olieprisen.
Udvalget har samtidig indstillet, at der for forbrug i 1972/73 regnes
med en pris på kr. 1,25 pr. m3 ved a’conto betalinger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..824.11.697.34.003.13.
Værkudvalgets indstillinger vedtoges.
f. Skoleudvalget har 31.1.1972 til byrådets godkendelse fremsendt et forslag
til overenskomst mellem Sorø og Slagelse kommuner vedr. sko
lepsykologisk virksomhed. Udvalget har endvidere efter anmodning fra økonomiudvalget fremsendt en nærmere redegørelse for omfanget af udgiftsfordelingen og
opsigelsesvarslet i forbindelse med frigørelse for overtallige stillinger.
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog således, at ordene ”lønninger efter fradrag
af tilskud, lønninger til kontorhjælp” i § 5, stk. 1, 2. punktum, ændres til: ”per
sonaleudgifter af enhver art, herunder kontorhjælp. ”
D.K..851.072.8.
Skoleudvalgets forslag blev godkendt med den af økonomiudvalget foreslåede
ændring.

g. Skolekommissionen har 7.3.1972 indstillet, at der i henhold til undervis
ningsministeriets cirkulære af 2.11.1971 om normering og klassificering af visse tje
nestemandsstillinger i folkeskolen foretages de heraf følgende ændringer og til
føjelser til skoleplanen for Slagelse skolevæsen.
Kommissionen har bemærket, at cirkulæret er trådt i kraft pr. 1. august 1971,
hvorfor det foreslås, at samtlige opnormeringer gøres gældende fra denne dato.
Endvidere har skolekommissionen indstillet, at ”Sorterup-Ottestrup cen
tralskole” overalt ændres til ”Ottestrup skole”.
D.K..851.12.
Indstillingerne vedtoges.
h. Vedr. Slagelse Firma-Sports halbyggeri på matr.nr.
af Holmstrup by.

3 s
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Ejendomsudvalget har 1.3.1972 til godkendelse fremsendt:
1. forslag til lejekontrakt vedr. ovennævnte parcel og

2. forslag til kontrakt på kommunens tilsagn om indleje i hallen, - idet dette
foislag indeholder bestemmelser om kommunens deltagelse i udgifter til rengø
ring, varme m.v.
Økonomiudvalget har 7.3.1972 indstillet, at forslagene godkendes med den
ændring, at der, - jfr. den på byrådets møde den 28.2.1972, pkt. 2 n, trufne be
slutning, - i 6 3 i kontrakten om indleje indføjes som nyt stk. 2:
”Såfremt civilfoisvarsmyndighedeme stiller som betingelse, for at undlade indretning
af sikringsrum i ”Vesthallen”, at Marievangsskolens sikringsrum stilles til rådighed for
sportsudøvere og publikum i hallen, samtykker byrådet heri."
D.K..855.3.795.893.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

188 3. BEVILLINGSSAGER.
a. Sjællands Symfoniorkester har 29.6.1971 fremsendt regnskab
for 1970/71 , hvorefter Slagelse kommunes andel er opgjort til
kr. 21.843,63 (bevilling: konto 23 03 13 7, 1970/71: kr. 13.000,-.)
Økonomiudvalget har 7.3.1972, efter indhentet udtalelse fra kulturudvalget,
indstillet, at der udbetales orkestret tilskud for 1970/71 i henhold til det oprindeli
ge budget, i alt kr. 16.742,-, - hvoraf a‘conto er udbetalt kr. 12.500,-. Udval
get har samtidig indstillet, at der til dækning heraf gives en tillægsbevilling stor
kr. 4.242,- til konto 23 03 13 7, 1971/72.
D.K..073.521.71/72.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

b. Efter anmodning fra økonomiudvalget har ejendomsudvalget 1.3.1972 frem
sendt en redegørelse i anledning af, at konto 23 02 07 00, vedlige
holdelse og drift af feriekolonien i Bildsø, 1971/72, pr. 30.
12.1971 var overskredet med kr. 10.534,46.
Ejendomsudvalget har bemærket, at udvalget ikke har forestået budgetlægnin
gen for den nævnte konto, ligesom kun en del af bilagene er forelagt udvalget til
underskrift.
Udvalget ønskede iøvrigt klarlagt, hvorvidt budgetkontrollen fremover skal fo
retages af dette udvalg.
Økonomiudvalget har 7.3.1972 indstillet, at der gives en tillægsbevilling til
dækning af overskridelsen. Udvalget har samtidig foreslået, at bygningsvedligeholdel
sen fremtidig budgetteres, kontrolleres og forestås af ejendomsudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Økonomiudvalgets indstilling samt forslag vedtoges.
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c. Kulturudvalget har 28.2.1972 ansøgt om en tillægsbevilling, stor
kr. 15.000,-, til konto 17 07 01
9, 1971/72, Slagelse Cen
tralbibliotek, andre udgifter, tryksager, blanketter og kontor
artikler.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.521.71/72.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 14.2.1972 fra skoleudvalget om følgende tillægs
bevillinger for 1971/72;
konto 16 01 05 01 -09, ikke - re fusionsberettigede vikarudgifter,
kr. 108.000,- (løn i 1 år til fritidspædagog på Nørrevangsskolen samt fritids
pædagogen og fritidsmedhjælperen ved Lille Valby skole),

konto 16 06 08 00 -06, kursusudgifter, folkeskolen,
kr. 20.000,- (væsentlig stigning i kursusaktiviteten) og
konto 16 65 06 04-50,
kr. 2.000,-.

lærerkursus og lignende,

Gymnasiet,

Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..851.073.521/526.71/72.
D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.
e. Ansøgning af 23.2.1972 fra værkudvalget om følgende tillægsbevil linger til gasværkets konti 1 971/72:

konto 03 10 06 03, katalysatormasse, kr. 14.000,-,
konto 03 12 03 04, vedligeholdelse, maskinanlæg, kr. 5.000,-,

konto 03 12 05 05, vedligeholdelse, traktorer og vogne, kr. 4.000,-,

konto 03 14 00 05, hovedledninger, kr. 12.000,- og
konto 03 16 00 02, målere, kr. 5.000,-.
Samtlige ansøgte bevillinger påregnes at kunne afholdes af et forventet drifts
overskud for 1971/72.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.

4. VALG.

189

Skolekommissionen har 25.2.1972 meddelt, at de forældrevalgte med-

185.

MØDET 13.3.1972

lemmer af skolenævnene til medlemmer af skolekommissionen
har valgt:
stationsleder Bent Stendorf og

kabelmester Viggo Riegels-Nielsen.
Som sup pl earner er valgt:

For landskoleme:
fru Kirsten Trock.
For byskoleme:
premierløjtnant Henrik Jensen (1. suppleant) og
ingeniør Helge Rasmussen (2. suppleant).
For gymnasiet:
fru Agnete Hansen.

(Se mødet den 24.1.1972, pkt. 4, og den 14.2.1972, pkt. 4 b).
D.K..074.
Til -efterretning.

For lukkede døre.
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5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vejudvalget har 28.2.1972 indstillet, at det ved en den 22.2.1972 afholdt
licitation indkomne billigste tilbud, afgivet af I/S Michael Sørensens
Eftf. , Øster Kippinge, Nr. Alslev, på en del af byggemodningsarbejderne vedr. matr.nr. 7 a og 6 a, Holmstrup by, stort
kr. 696.782,05 excl. moms for så vidt angår Slagelse kommunes
entreprise, accepteres.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.003.13.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 10.3.1971 fra depotmester Bent Andreasen, civil
forsvarskontoret, om ansættelse som civilforsvarsassistent af 2. grad.
Civilforsvarskommissionen har 25.2.1972 anbefalet ansøgningen, - idet kommis
sionen dog har oplyst, at pågældende ikke opfylder ansættelsesbetingelserne i aftalen
mellem Kommunernes Landsforening og Det kommunale Civilforsvarspersonales Lands
forbund.
Økonomiudvalget har 7.3.1972 indstillet, a1bbyrådet overfor Kommunernes
Landsforening anbefaler ansættelsen.
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D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 31.1.1972 fra kontorassistent Ildiko Horvath, Cen
tralbibliotekets katalogafdeling, om overgang til halvtidsbeskæftigelse fra
1.4.1972.
Anbefalet af kulturudvalget, der samtidig har indstillet, at vikar Bente Volt
fastansættes på halv tid fra 1.4.1972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes, idet kulturudvalgets indstilling samtidig vedtoges, - således at de på
gældende tilsammen deler en hel stilling.
d. Kulturudvalget har 28.2.1972 indstillet, at følgende ansættes som kommune
assistenter ved Centralbiblioteket:

Oplandsafdelingen:
Kirsten Rohde Larsen, Bjarkesvej 3 a, Slagelse. Tiltrædelse 1.4.1972.

Katal og afdelingen:

Jytte Andersen,
elt 1.5.1972.

Herrestræde 20, st.tv., Slagelse. Tiltrædelse 1.4.1972, eventu

Læsesalen:
Inger Gejel Knudsen, Strandvejen 14, Korsør. Tiltrædelse 1.7.1972 - (pågæl
dende er p^t. kontorelev på Centralbiblioteket, læretiden udløber pr. 30.6.1972).

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 18 ansøgninger.
Økonomiudvalget har 7.3.1972 anbefalet indstillingen for så vidt angår ansættel
sen af Kirsten Rohde Larsen og Jytte Andersen.
D.K..075.5.084.
Indstillingen vedtoges for så vidt angår ansættelse af Kirsten Rohde Larsen og
Jytte Andersen.
e. Kulturudvalget har 28.2.1972 indstillet, at bibliotekar Jeppe Hansen,
Esbjerg, - med virkning fra 1.4.1972 med 1 års prøvetid - ansættes i den ledi
ge stilling som vi ce overbiblioteka r ved Slagelse Centralbiblio
tek .
Ved ansøgningsfristens udløb var kun indkommet samme ansøgning.
D.K..084.
Vedtoges.

f. Ansøgning af 11.12.1971 fra Anton Petersen A/S, Horsens, om ud
stedelse af opgravnings tilladelse for nedlægning af diverse jord
kabler i forbindelse med etableringen af et fællesantenneanlæg
i Fællesorganisationens Boligforenings afdelinger i Slagelse.
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Vejudvalget har 7.3.1972 indstillet, at opgravnings tilladelsen udstedes til Fæl
lesorganisationens Boligforening, der skal være ansvarlig overfor kommunen.
Udvalget har endvidere fremsendt forslag til opgravnings tillade Ise,
hvorefter der af boligforeningen inden arbejdets påbegyndelse vil være at deponere
kr. 60 . 000,- hos kommunen.
D.K..754.25.
Vejudvalgets indstilling og forslag vedtoges med den tilføjelse, at det i opgrav
ningstilladelsen tilføjes, at der tillige skal indhentes oplysning om eksisterende kabler
m.v. hos K.T.A.S. og hos Post- og Telegrafvæsenet.

g. Vejudvalget har 28.2.1972 indstillet, at den med gårdejer Valdemar Skaarup,
Kirke Stillinge Strand, p.t. gældende kontrakt vedr. tømning og bortkør
sel af natrervovation fra sommer-beboelserne forlænges på uændre
de betingelser for tiden 1.4.1972 - 31.3.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.444.
Vedtoges.
h. Brandkommissionen har 28.2.1972 indstillet, at følgende meddeles
ansættelse som brandmænd i Slagelse Brandkorps:

med virkning fra 1.1.1971: Leif Stig Petersen,
med virkning fra 1.7.1971: Brode Adsersen og Henry Emil Olsen og
med virkning fra 1.1.1972: Søren Clausen.
D.K.. 784.1.084.
Vedtoges, - idet byrådet samtidig bemyndigede økonomiudvalget til fremover
at forestå ansættelse af brandmænd.

i. Vedr. anlæg af en 6 m bred offentlig sidevej samt en
4m bred offentlig gangsti ved Slotsalleen.
Vejudvalget har 2.3.1972 til godkendelse fremsendt de ved en den 23.2.1972
afholdt åsteds- og forligs forretning opnåede forlig med 5 grundejere, hvis
ejendomme berøres af ovennævnte anlæg.
Iflg. forligene vil der af kommunen være at udrede følgende erstatninger:

Fhv. forstander Erik B. Nissen......................... ..................... kr.
Fru Marie Rath......................................................................... Murermester Villy Nielsen..................................................... Bent Nielsen Typehuse A/S ................................................... Vognmand Jan Nørregård............................................. .
-

8.200,11.175,4.700,500, 2.800, -

I alt......................................................................................... ,

27.375,-
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Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 6.12.1971, pkt. 7, og 7.2.1972, pkt. 14).
D.K..811.
Godkendtes.
k. Værkudvalget har 1.3.1972 indstillet, at arbejdet vedr. etablering af
en fjernvarmehovedledning i Rosenkildevej overdrages firmaet
Axel Olsen & Søn, Vestergade 38, Slagelse, der var lavestbydende
ved en afholdt licitation med et tilbud på kr. 106.300,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K.. 824.11. 697.34.
Vedtoges.
l. Kulturudvalget har 28.2.1972 indstillet:

1. at det af Kommunemes Landsforening under 7.1.1972 fremsendte udkast til over
enskomst med H.K. for de ved Kino-teatret, Slagelse, be
skæftigede billetkasserersker godkendes,
2. at en ansøgning fra lederen af Kino-teatret: Henry Sørensen, om forhø
jelse af grundlønnen fra kr. 33.550,77 til kr. 34.074,16, - med virkning
fra 1. april 1971, - imødekommes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..832.
D. K.. 854.084.
Vedtoges.
m. Ansøgning af 15.11.1971 fra Børge Vesterager Nielsen, Grøfte,
om refusion af skoleudgifter m.m. for en datter, der for tiden
går i 7. klasse på Sorø private Realskole. Skoleudgift for tiden:
kr. 60, - pr. måned.
Skoleudvalget har 1.3.1972 meddelt:

1. at udvalget kan anbefale, at der af Slagelse kommune refunderes Børge Vesterager
Nielsen skolepenge for datterens skolegang fra og med 8. klasse i Sorø private
Skole og iøvrigt indstillet,
2. at der indgås en betalings a ftale med Sorø kommune, hvorefter
børn fra Grøfteområdet får mulighed for skolegang i Sorø
kommunes skoler i 8. - 10. klasse.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.97.
Skoleudvalgets forslag blev tiltrådt for så vidt angår ansøgningen fra Børge V.
Nielsen, - og iøvrigt vedtoges skoleudvalgets indstilling.
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n. Fra økonomiudvalget er fremsendt 10 ansøgninger om skatteefter
givelse, - alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.
o. Økonomiudvalget har 7.3.1972 på foranledning af en anmodning ffa skatte
departementet om en udtalelse vedr. skatterestancerne for Bent Krause
Korsbæk, Krænkerup, Havrebjerg, indstillet, at byrådet anbefaler, at
skatterne eftergives, og at det meddeles, at Slagelse byråd er villig til
at eftergive indkomstskatterne indtil 31.3.1 970 samt de skyldi
ge ejendomsskatter.
D.K..713.027.8.
Indstillingen vedtoges.

1916. KØB OG SALG AF GRUNDE.
a. Økonomiudvalget har 9.3.1972 indstillet, at kommunen erhververejendommen matr. nr. 31 af af markjorderne, Willemoesvej 24, af
areal: 676 m2, for kr. 16,- pr. m2.
Ejendommen er i byplanvedtægt nr. 4 vedr. ”Vestbyen” udlagt til offentlige
formål (teknisk skole eller lignende).
D.K..073.511.1.
Vedtoges.
b. Ejendomsmægler Evald Andersen har 14.2.1972 for boels mand Chr.
Petersen, Holbækvej 155, forespurgt, om kommunen vil gøre
brug af sin forkøbsret til matr.nr. 155 af Slagelse købstads
markjorder, beliggende Holbækvej 155, idet ejendommen agtes afhændet for
kr. 120.000,-.
Økonomiudvalget har 7.3.1972 indstillet, at kommunen gør brug af sin forkøbs
ret.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 7.3.1972 fremsendt et forslag til overenskomst
mellem fabrikant A. Munkov - Hansen og Slagelse kommune vedr.
mageskifte af parceller af matr.nr. 1 ad og 1 ac m.fl., Ant
vorskov Hovedgård.
D.K..777.8.711.4.
D.K..073.511.1/2.
Forslaget blev tiltrådt.
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7. FORPAGTNINGSSAGER.

192

a. Ejendomsudvalget har 2.3.1972 indstillet, at følgende forpagtnings
kontrakter, der udløber den 31.3.1972, forlænges indtil 31.3.
1973 på uændrede betingelser:
Matr.nr. 1 g af markjorderne, af areal 23.588 m2, afgift 5 øre pr. m2,
forpagter Marius Christensen.

Matr.nr. 1 k af markjorderne, af areal 15.868 m2, afgift 5 øre pr. m2,
forpagter Marius Christensen.
Matr.nr. 4 e af markjorderne, af areal 291 m2, afgift gratis, forpagter
Knud Hansen.

Matr.nr. 12 e af markjorderne, af areal 24.100 m2, afgift 6 øre pr. m2,
forpagter A/S D.D.S.F.

Matr.nr. 12 e af markjorderne, af areal 14.000 m2, afgift 4 øre pr. m2,
forpagter Marius Christensen.
Matr.nr. 12 e af markjorderne, af areal 46.911 m2, afgift 7 øre pr. m2,
forpagter A/S D.D.S.F.
Matr.nr. 30 1 af markjorderne, af areal 35.250 m2, afgift 6 øre pr. m2,
forpagter Peder Hansen.

Matr.nr.e 31 ab og 31 ak af markjorderne, af areal 1.590 m2, af
gift kr. 40,-, forpagter N. P. Nielsen.

Matr.nr. 69 f af markjorderne, af areal 10.200 m2, afgift 5 øre pr. m2,
forpagter Anders vænge.
Matr.nr. 69 k af markjorderne, af areal 25.946 m2, afgift 7 øre pr. m2,
forpagter Anders vænge.
Matr.nr. 69 1 af markjorderne, af areal 48.781 m2, afgift 7 øre pr. m2,
forpagter Anders vænge.
Matr.nr. 69 r af markjorderne, af areal 18.263 m2, afgift 6 øre pr. m2,
forpagter Andersvænge.

Matr.nr.e 171 b og 186 af markjorderne, af areal 33.808 m2, afgift
7 øre pr. m2, forpagter Andersvænge.

Matr.nr. 315 af markjorderne, af areal 4.500 m2, afgift 10 øre pr. m2,
forpagter K. F. U. M. ’ s fritidshjem.

Matr.nr. 368 af markjorderne, af areal 85.000 m2, afgift 6 øre pr. m2,
forpagter Peter Hansen.
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Matr. nr. 102 af markjorderne, af areal 17.560 m2, afgift kr. 600,-, for
pagter Arne Hansen.

Matr. nr. 5 o af Landsgrav, af areal 161.400 m2, afgift 6 øre pr. m2, for
pagter Annelise Sørensen.

Matr.nr.e 8 ff og 8 fg af Landsgrav, af areal 47.107 m2, afgift 6 øre
pr. m2, forpagter Peder Hansen.
Matr. nr. 11 c af Lille Valby, af areal 27.140 m2, afgift 6 øre pr. m2,
forpagter E. Glad Sørensen.

Matr. nr. 17 c af Skovse, af areal 137.905 m2, afgift 6 hkg byg pr. td.l.,
forpagter Poul Hansen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.
b. Ejendomsudvalget har 1.3.1972 indstillet, at forpagtningen af matr.
nr. 3 a af Skovse, Langkærgaard, overdrages Kaj Persson, Skov
sø, for en afgift på 7 1/2 td. byg pr. td.l., beregnet efter kapitelstakst, idet på
gældende ved en den 1.3.1972 afholdt licitation var den højestbydende blandt de
tilbudsgivere, der har fast bopæl i Slagelse kommune.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.

193 8- boligsager.
a. Ansøgning af 12.2.1972 fra Viggo Henriksen, Nyvej 26, om til
ladelse til at sammenlægge de 2 stuelejligheder i ejendommen
til een lejlighed.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.47-26.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 15.2.1972 fra snedkermester Kai Christensen, Ka
stanievej 13, om tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden
i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.27-13.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 3.2.1972 fra Niels Rønnov Olesen, Herluf Trolles
vej 24, om tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden i ejen
dommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 25.2.1972 ikke anbefale ansøgningen, da udval
get ikke ønsker at gribe ind i bestående lejemål.
D.K..778.54.19-24.
Kunne ikke imødekommes.
d. Ansøgning af 30.1.1972 fra K. Zoffmann Hansen, Hansensvej 23,
om tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden i ejendommen
til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 25.2.1972 indstillet, at der meddeles tilladelse til,
at et værelse - der har adgang fra trappen - sammenlægges med stuelejligheden,
hvorefter den resterende del af I. sals lejligheden udlejes som selvstændig lejlighed.
D.K..778.54.16 C-23.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.
e. Ansøgning af 7.2.1972 fra landsretssagfører Karl Nielsen for fotograf Frank
Kjærgaard Madsen og kioskejer Viggo Sahl om tilladelse til at
nedlægge en 3 værelsers lejlighed på II. sal i ejendommen Ro
sengade 1, idet lejligheden ønskes udlejet til tandklinik.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.56-1.
Bevilgedes.

9. BYGGESAGER.
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a. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 30.12.1971 anmodet om en ud
talelse i anledning af en ansøgning fra advokat Henning Jensen for sin
klient Bent Nielsen om tilladelse til at opføre et eenfamiliehus
på ejendommen matr.nr. 20 k, Skovse by, tilhørende gårdejer
Ejner Trosbjerg.
Økonomiudvalget har 29.2.1972 indstillet, at byrådet anbefaler, at der medde
les den fornødne dispensation fra by- og land zonelovens § 7.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Anbefales.

b. Vejudvalget har 2.3.1972 indstillet, at der meddeles Else Thomsen, Løvegade
13, tilladelse til at etablere en dør i muren mellem ejendommen
Løvegade 13 og H.P. Hansens Plads.
Udvalget har foreslået, at tilladelsen betinges af, at pågældende selv afholder
udgifterne ved etableringen, samt at kommunen til enhver tid kan tilbagekalde tilla
delsen.
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D.K..811.
Vedtoges.

c. Arkitektfirmaet A/S Tage Corfitsen har 17.1.1972 for I/S
matr.nr. 28 av, Slagelse købstads markjorder, Strandvejen 23,
murermester Villy Nielsen og tømrermestrene Poul og Herman
Hald fremsendt en bebyggelsesplan for opførelse af 63 rækkehuse
på matr.nr. 28 av, 28 ac og 28 o af Slagelse købstads mark
jorder. Firmaet har i samme forbindelse ansøgt om endelig godkendelse
af en materialelade, der er opført i arealets nordvestlige hjør
ne .
Økonomiudvalget har 9.3.1972 indstillet, at planen godkendes på visse af
stadsingeniøren og vejudvalget under 16. og 11. f. m. foreslåede vilkår med de æn
dringer, der følger af en indstilling fra vejudvalget af 2. d.m., - herunder at det
er en betingelse for byggeriet, at den nævnte materialelade nedrives snarest og se
nest 1.4.1974.
D.K..777.8.711.4.
Det vedtoges med 14 stemmer mod 3 stemmer at meddele tilladelse til række
husbebyggelse (2 medlemmer undlod at stemme).
Herefter vedtoges økonomiudvalgets indstilling.

195 10 • SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 7.3.1972
skoledirektøren.
D.K..851.12.083.
Forslaget blev tiltrådt.

fremsendt forslag til instruks for

b. Ansøgninger fra følgende lærere ved Slagelse kommunale skole
væsen om nedsættelse af det pligtige ugentlige timetal i sko
leåret 1 972/73 som følge af deltagelse i årskursus på Danmarks
Lærerhøjskole (den ansøgte timenedsættelse er anført i parantes):

1. Mogens S. Pedersen, Møllegårdsskolen........ (6)
2. Hanne Rovsing Nielsen,

-

-

........ (5)

3. Johanne Damsgård Madsen, Vestre skole ....(2)
4. Margit Hansen, Østre skole............................... (6)

5. Peter Clemmensen, Vestre skole.................... (3)
6. Knud Post, Nørrevangsskolen............................. (3)
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7. Ib Pedersen, Marievangsskolen.....................

(6)

8. Minna Sønderriis, Marievangsskolen..........

(6)

9. Edith Sørensen, Lille Valby skole...............

(6)

10. Werner Lau, Vestre skole.............................

(5)

Skolekommissionen og skoleudvalget har indstillet, at ansøgningerne 1. -7.
imødekommes, hvilket vil medføre en udgift for Slagelse kommune på ca.
kr. 20.960,-. Beløbet er indeholdt i budgettet for 1972/73.
D.K..851.11.
Skolekommissionen og skoleudvalgets indstilling vedtoges, - idet dog Inger Nør
gaard ikke kunne tiltræde byrådets beslutning for så vidt angår nr. 8. - 10.

c. Ansøgninger fra nedennævnte lærere ved Slagelse kommunale
skolevæsen om nedsættelse af det pligtige ugentlige timetal
(27) i skoleåret 1 972/73 til:
Østre skole:

Karen Post.............................................................. 21
Birgit Nielsen ......................................................... 14
L. Frøkjær Jensen ................................................. 18
E.M. Henneke ................................................... 17
Anne Marie Florentsen ..................................... 20
Bodil Smith......................................................... 25
Vestre skole:

Else Nørskov..................................................... 20
Birthe Tofterup................................................. 21
Karen Storm ....................................................... 18
Grete Husmann................................................... 24
Gitte Sørensen....................................................... 18
Kirsten Kiilerich................................................... 20
Signe Stenbæk Nielsen..................................... 18
Møllegårdsskolen:

Bodil Nielsen........ ...................................... 19-21
Kirsten Dalsgaard ............................................. 20
Sonja Johnsen..................................................... 21
Hanne Rovsing Nielsen ..................................... 18
Nørrevangss kolen:

Vera Jacobsen ..................................................... 18
Vita Gejl Laursen ............................................. 21
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Edith Nørgaard .................................................... 23

Marievangss kolen:
Minna Sønderriis................................................. 22
Lis Medom ........................................................... 21
Stillinge centralskole:

Bodil Wind Andersen..............................

18

Hallelevskolen:
Birgit Hjorth Nielsen.....................................

24

Havrebjerg skole;
Yrsa Hansen.....................................................

LI.

15

Valby skole:

Edith Sørensen..................................................... 14
Aase Madsen....................................................... 18
Gymnasiet:

Bjørn Ottosen....................................................... 15

Anbefalet af skolekommissionen mod, at de pågældende aflønnes i forhold til
det læste timetal.
D.K..851.11.
Bevilgedes som foreslået af skolekommissionen.
d. Skolekommissionen har 25.2.1972 indstillet, at følgende ansættes ved
Slagelse Gymnasium og H.F. -kursus fra 1 . 8.1 972;
Som overenskomstlønnet adjunkt på prøve;
cand.mag. Karen Bodil Conrad, København, og
cand. mag. Anni Bach, Viby, Jylland.

Som overenskomstlønnet adjunkt:
cand.scient. Grith Styrck Carlsen, København.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 18 ansøgninger.
D.K..851.11.
Vedtoges.
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11. SOCIALSAGER.
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Udenfor dagsordenen.
For åbne døre.

12. Økonomiudvalget har 13.3.1972 indstillet, at der den 6.4.1 972, kl. 19.30, 197
på Gymnasier afholdes et offentligt møde om byplan, og at følgende
fra byrådets side danner panel ved mødet: byplanudvalget, stadsingeniøren og
arkitekt A.M. Rubin.
Vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 27.

MARTS 1 972.

Fraværende: G. Bjørsum, Inger Nørgaard, Marie Andersen og Tove Munthe Fog.
Til behandling forelå:

198

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-i. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

k. Økonomiudvalget har 17.3.1972 - under henvisning til den i København pr.
10.3.1972 stedfundne forhøjelse af engrospriserne på mælk og fløde
- med mejeriet aftalt en tilsvarende forhøjelse i Slagelse fra 17.3.1972;
Engrospriserne incl. moms udgør herefter;

sødmælk: 1/1 1............................. 142
; 1/2 .....................
85
; 1/4 .....................
49
kærnemælk; 1/1 1.....................
90
: 1/2 - ......................
48
skummetmælk: 1/1 1 .................. 90
kaffefløde: 1/21 .......................... 256
; 1/41............................. 128
piskefløde: 1/11 .......................... 1045
: 1/21 .......................... 532
: 1/41 .......................... 264

øre
-

(136)
( 82)
( 47)
( 84)
( 45)
( 84)
(246)
(123)
(997)
(508)
(252)

D.K..778.2.073.6.
1. Kommunernes Landsforening har 28.2.1972 fremsendt meddelelse om for
nyelse af tjenestemandsaftale og overenskomst (1971)
vedr.
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kontorpersonale.
D.K..832.
a-1. Til efterretning.

199

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Økonomiudvalget har 14.3.1972 indstillet, at Slagelse byråds ordi
nære møder i 1972/73 fastsættes til den 2. og 4. mandag i
hver måned.
D.K..077.6.
Vedtoges.

b. Skolekommissionen har 16.3.1972 - som følge af den forventede store lærer
mangel i det kommende skoleår samt undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af
11.1.1972 vedr. foranstaltninger herimod - indstillet at undervisningsplanen for
folkeskolerne ændres for skoleåret 1972/73 således;
6. klasse............................... * 1 time i engelsk
7. klasse............................... *1

-

i kristendoms orientering

8. -10. klasse..................... *2

-

i orientering (for hver klasse)

8. real..............................

* 1

-

i naturlære

8. real ...............................

* 1

-

i religion.

D.K..851.12.
Vedtoges.

For lukkede døre.

20 0

3. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Revisor G. Bjørsum har 22.3.1972 meddelt, - af helbredsmæssige
grunde, - ikke at kunne deltage i byrådets arbejde det næste år.
D.K..074.
G. Bjørsum bevilgedes orlov i 1 år. Herefter indkaldes stedfortræderen: gårdejer
Hans Frandsen til midlertidigt at tage sæde i byrådet.

b. Værkudvalget har 10.3.1972 indstillet, at der meddeles fjernvarmeau
torisation til
a. gas- og vandmester Erik Henry Røhmann, Østerbro 18, og
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b. gas- og vandmester Carl Ormstrup Pedersen, Hovedgaden 57,
Høng.
D.K. .072.211.
Vedtoges.
c. Fredningsnævnet i Vestsjællands amt har 3.12.1971 anmodet
byrådet om en udtalelse i anledning af en til nævnet frem
sendt ansøgning om tilladelse til opførelse af et 1,80 m højt
hegn af tæt materiale i skellet mellem matr.nr. 29 æ og 29 g,
Bildsø by.
Økonomiudvalget har 14.3.1972 foreslået, at det frarådes fredningsnævnet at
imødekomme ansøgningen.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.

d. Ansøgning af 16.2.1972 fra kommuneassistent Kirsten Nielsen,
skatteinspektoratet, om deltidsbeskæftigelse fra 1.4.1972.
Skatteinspektøren kunne 3.3.1972 ikke anbefale ansøgningen, - subsidiært at
der gives en midlertidig tilladelse til, at deltidsbeskæftigelsen henlægges til efter
middagstimerne.
Økonomiudvalget har 14.3.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes, såle
des at tjenesten indtil videre finder sted om eftermiddagen, og således at ansøgeren
forpligtes til at deltage i overarbejde på lige fod med det øvrige personale.
D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
e. Socialudvalget har 8.3.1972 indstillet, at sygeplejerske Betty Ved
stesen, Rosenkildevej 54, I., meddeles tjenestemandsansættel
se som sygeplejeassistent ved plejehjemmet "Skovvang” fra den
1.8.1971 at regne.
D.K..084.
Vedtoges.

f. Socialudvalget har 17.3.1972 indstillet, at sygeplejerske Karen Mar
grethe Rasmussen, Byskov Alle 14, st. tv., med virkning fra 1.2.1972,
tjenestemandsansættes som sygeassis tent ved De gamles Hjem.
D.K. .084.
Vedtoges.

g. Kulturudvalget har 28.2.1972 indstillet, at ledende børnebibliotekar Aase
Øer Gunnar, Ringsted, med virkning fra 1.5.1972, ansættes som leden
de børnebibliotekar ved Slagelse Centralbibliotek med anciennitet
fra 1.7.1970.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger.
D.K..084.
Vedtoges.
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h. Socialudvalget har 21.3.1972 indstillet, aten ansøgning fra sund
hedsplejerske Bodil Ellegaard om afsked imødekommes.
Udvalget har endvidere indstillet, at sundhedsplejerske Lissy Søby
Pedersen, Mågevej 10, Dianalund, ansættes i den som følge heraf ledigblevne stilling, - med virkning fra 1.5.1972.
Indstillingen er anbefalet af amtssundheds pie jeisken og amtslægen.
D.K..772.535.2.
Indstillingerne vedtoges.
i. Ansøgning af 1.3.1972 fra Ejner Hans Rasmus Marqvertsen, Jy 1 landsvej 28, om autorisation som kloakmester i Slagelse kommu
ne .
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Blev imødekommet.
k. Ansøgning af 3.3.1972 fra Jens Kolber Larsen, I/S Viggo og
Jens Larsens Kloakmesterforretning, Østre Alle 26, om autorisa
tion som kloakmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Blev imødekommet. (Viggo Larsen forlod mødet under sagens behandling).

l. Ansøgning af 9.3.1972 fra vognmand Viggo Jensen, Kongstedvej 13, om godkendelse som taxavognmand hos Slagelse Taxa.
Det er hensigten, at Slagelse Taxa skal overtage Viggo Jensens private drosche-for
retning .
Vejudvalget har 21.3.1972 indstillet, at antallet af droschebevillinger
udvides med 1 bevilling til i alt 25, og således at bevillingen opslås ledig ved
offentlig bekendtgørelse.
Slagelse Taxa har 21.3.1972 meddelt, at Taxa kun er interesseret i den yder
ligere bevilling, såfremt denne tildeles Viggo Jensen.
D.K..811.123.1.
Tilbagesendtes til vejudvalget til fornyet overvejelse.
m. Vedr. levering og montering af udstyr til 2 tandklinik
ker på Nørrevangsskolen.
Firmaet A/S Viggo Dencker, der i byrådets møde den 27.9.1971, pkt. 4 i,
fik overdraget ovennævnte, er trådt i likvidation og har meddelt, at leverancen
ikke kan gennemføres.
Ejendomsudvalget har herefter 14.3.1972 ansøgt om tilladelse til at acceptere
indhentede tilbud på samme leverance fra:
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Bangsdal Dental A/S: ............................... kr. 167.362,61

°g
firmaet Sie Matic: .............. .. .................

-

I alt incl. moms .....................................

kr. 196.389,07

29.026,46

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Ejendomsudvalgets ansøgning blev imødekommet.
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4. LEGATSAGER.

Til decision foreligger regnskaber for året 1971 for:

a.

direktør,

b.

fabrikant Vilh.

c.

fhv.

købmand Peter Axelsen og hustrus 3 legater,
Langes arbejderlegat,

og

købmand Chr. Jensens legat.

Regnskaberne er revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, der intet har haft
til regnskaberne at bemærke.
D.K..073.526.27.
a-c. Godkendtes.

5. KØB OG SALG AF GRUNDE.
a. Gårdejer Valdemar Christensen, Østerbro 54, har 6.1.1972
anmodet om en snarlig afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt
Slag,else kommune ønsker at tage endeligt skøde på ejendom
men matr.nr. 10 a, Sønderrupnørre by, hvoraf Vestermose kommune
i 1969 ved betinget skøde har købt en ca. 30.000 m2 stor parcel.
Fra Ves termose kommunes side var handelen betinget af, "at det eksisterende
rensningsanlæg fra kommunens tidligere udstykningsområde har tilstrækkelig kapacitet
til at modtage spildevand fra de ejendomme, der vil blive opført på de parceller,
der udstykkes fra det købte areal".
Landvæsenskommissionen har meddelt, at kloaknettet i Sønderup ikke
må udvides, uden at renseanlægget samtidig udbygges med en
biologisk del.
Økonomiudvalget har 15.3.1972 indstillet, at kommunen ikke tager skøde på
parcellen.
D.K..073.511.1.
Tilbagesendtes til økonomiudvalget til fornyet overvejelse.
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b. Økonomiudvalget har 22.3.1972 indstillet, at kommunen, - forudsat de
fornødne dispensationer fra fredningsnævnet og byudviklingsudvalget kan opnås, samt
forudsat tilsynsmyndighedens tilladelse, - erhverver et ca. 28. 500 m2 stort
areal af matr.nr. 7 a af Havrebjerg, tilhørende gårdejer Anders Clausager. Pris: kr. 8,10 pr. m2.
D.K. .073.511.1.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 20.3.1972 indstillet, at en ca. 30.000 m2 stor
parcel af matr.nr. 12 e af Slagelse købstads markjorder ved
Nord vej sælges til A/S Botved Boats for en pris af kr. 16,00 pr. m2 + kloak
bidrag (kr. 1,54 pr. m2) + ledningsbidrag til de kommunale værker.
Udvalget har endvidere indstillet, at der reserveres selskabet en ca.
1 9 . 00 0 m2 stor parcel af samme ejendom - grænsende op til det tilbudte areal samt, at selskabet tilbydes lejemål af et areal af samme ejendom beliggende vest for Nordvej.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

6. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 1.3.1972 fra telegrafmekaniker John V. Søndergaard, Fredensgade 5, om tilladelse til at inddrage en 2 væ
relsers lejlighed på ejendommens 1. sal til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.10-5.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 19.2.1972 fra Knud Werner Larsen, Gækkelunds ve j
4, om tilladelse til at inddrage en 2 værelsers lejlighed på
ejendommens 1. sal til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D. K..778.54.16E-4.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 28.2.1972 fra Gulf Oil A/S om tilladelse til at
nedrive et 2-etagers beboelseshus på selskabets ejendom Sorøvej
37 - 39.
Boliganvisningsudvalget kunne 17.3.1972 ikke anbefale ansøgningen, da lejlig
hederne ikke er ledige.
D.K.. 778.52.73-37:39.
Kunne ikktz imødekommes.

d. Ansøgning af 25.2.1972 fra Finn Jensen, Svendsgade 13, om til
ladelse til at inddrage en 3 værelsers lejlighed i ejendommen
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til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.76-13.
Bevilgedes.

7. BYGGESAGER.

a. Ansøgning af 28.1.1972 fra Braas & Co. , Pedersborg, for fir
maet Handy House, om dispensation fra bestemmelsen i den
på ejendommen matr.nr. 76 æ af Slagelse købstads markjor
der, Blåbærvej 5, ejer: Erik Voss Jensen, tinglyste deklaration,
hvorefter tagbeklædningen skal udføres af røde teglsten.
Ejendomsudvalget har 14.3.1972 indstillet, at ansøgningen afslås.
Økonomiudvalget har 21.3.1972 tiltrådt ejendomsudvalgets indstilling.
D.K..073.511.2.
Ejendomsudvalgets indstilling blev tiltrådt.
b. Ansøgning af 7.2.1972 fra vognmand Povl Jensen, Øster Stillinge,
for købmand fru Ellen Jensen, ejer af matr.nr. 2 g, Øster
Stillinge, om tilladelse til opførelse af et garageanlæg, om
fattende 3 omnibusgarager, hvoraf 2 indrettes som henholdsvis smørehal
og vaskehal.
Ejendomsudvalget har 14.3.1972 indstillet, at sagen fremsendes til byudvik
lingsudvalget med anbefaling.
Økonomiudvalget har 21.3.1972 tiltrådt ejendomsudvalgets indstilling.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Anbefales.

c. Landsretssagfører Helge Petersen har 18.1.1972 for vognmand Ejvind
Hansen og fru Elise Åsberg Hansen - der har erhvervet ejendommen
matr.nr. 7 b og 7 c, Slagelse købstads markjorder, beliggen
de Skælskørvej 8, ved skøde betinget af, at de respektive myndigheder med
deler godkendelse af ejendommens videre anvendelse som garageanlæg og vaskehal
- ansøgt om tilladelse til, at ejendommen benyttes hertil.
Ejendomsudvalget har 3.3.1972 oplyst, at ejendommen er beliggende i et i
bygningsvedtægten til lav boligbebyggelse udlagt område. Udvalget har indstillet,
at ansøgningen imødekommes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..785.072.13.65-8.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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205 8. SKOLESAGER.

a. Skolekommissionen har 21.3.1972 indstillet, at lærerstuderende
Jens Chr. Kildebo, København, fra 1.8.1972 ansættes som lærer på prøve
ved Slagelse kommunale skolevæsen, - foreløbig med tjeneste ved Hallelevskolen.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger.
D.K..851.11.
Vedtoges.
b. Skolekommissionen har 16.3.1972 indstillet, at års vikar ved Slagelse
kommunale skolevæsen, Pia Hansen, fra 1.8.1972 meddeles varig an
sættelse som lærer.
D.K..851.11.
Vedtoges.
c. Skolekommissionen har 16.3.1972 indstillet, at følgende ansættes ved Sla
gelse kommunale skolevæsen fra 1.8.1972:

Som timelærere:
Lærer Birgit E. Bramming, Slagelse, og
lærerstuderende Jytte Ulrich Nielsen, Næstved.
Som lærer på prøve:
Lærer Bent Nielsen, København.

Som
Lærer
lærer
lærer
lærer

faste lærere;
Kirsten Bonde, Svendborg,
Elna Jensen, Rudkøbing,
Kirsten Kajberg, Glostrup, og
Ole Kajberg, Glostrup.

Som overlærer:
Overlærer Inge Christensen, Slagelse.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 9 ansøgninger.
D.K..851.11.
Vedtoges.
d. Ansøgning af 5.3.1972 fra lærer Gitte Sørensen, Slagelse kommunale
skolevæsen, om orlov i tiden 1.9.1972 - 31.7.1973.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 29.2.1972 fra Hanne og Otte Steenholdt, p.t. Egedes
minde, Grønland, om orlov i skoleåret 1972/73.
Skolekommissionen har 21.3.1972 anbefalet ansøgningen.
D.K..851.11.

204.
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ANTENNER.
Placering af fællesantenneanlæg for Marievangskvarteret...........................
Disp. fra afstandsbestemmelserne vedr. antennemast på
matr.nr. 8 ge, Landsgrav - Antenne foreningen, Set. Peders landsogn .
Fællesorganisationens Boligforening, - fællesantenneanlæg.......................

14

120
190

BEBYGGELSESPLANER»
1 b, Lille Kongsmark, 50 parceller tilh. H. Andersen .........................
Bebyggelse øst for Søndermarksvej ...............................................................
Bebyggelse nord for Byskovvej og øst for Søndermarks vej - matr.
nr. 64 u, 75 v og 263 af markjorderne...................................................
Opførelse af 63 rækkehuse på matr.nr. 28 av, 28 ac og 28 o af
markjorderne ....................................................................................................

26
36
94
194

BILDSØ,- KOLONIEN OG SKOVEN.

Driftsregnskab og status for kolonien 1970/71 .........................................
Tillægsbevilling kr. 20.678,56 til kt. 20 02 03-7, bygninger,
Bildsø Skov......................................................................................................
Ejendomsudvalget overtager bygningsvedligeholdelsen ...........................
Tillægsbevilling kr. 10.534,46 til kt. 23 02 07 00, vedligeholdel
se og drift af kolonien ..................................................................................

133
169
188
188

BOLIGFORENINGER.

Slagelse sociale Boligselskab.

Etagehus og børneinstitutioner på matr.nr. 75 b og 78 a af mark
jorderne ............................................................................................................
Byggeregnskab for centralvarmeinstallationen i afd. Marievej
Vestergade
Regnskaber og revisionsberetning for 1970 ...............................................
Nye vedtægter - valg af bestyrelsesmedlemmer.....................................
Udvidelse af købmandsforretningen Klosterbanken 23 ...........................
Huslejeforhøjelse på Volden og Slotsvænget I-IV.................................
Opførelse af 23 blokke i ”Sydbyen” .........................................................

2, 22, 35

54
70
105
120, 151
133
166

207.

S AGREGISTER

Fællesorganisationens Boligfoxening.

Etagehus på matr.nr. 75 b og 78 a af markjorderne...........................
Ringparken VI- berigtigelsesbegæring .....................................................
Driftsregnskab, status og revisionsberetning for 1970 ...........................
Bebyggelse Bjergbygade 6 - 8 ...................................................................
Opførelse af 23 blokke i "Sydbyen" .........................................................
Nedlægning af jordkabler ved etablering af fællesantenneanlæg ....

2,22, 35
31
40
90, 133
166
190

Slagelse almennyttige Boligselskab.

Byggeregnskab, etagehuse Albert Ibsensvej 58 - 84 ...............................
Nye vedtægter..................................................................................................
Regnskab og revisionsprotokollat for 1970 .................................................
Salg til kommunen af matr.nr. 8 d, 8 br, 8 bq og 8 cq af Holm
strup ....................................................................................................................

2
2
49
117

Den selvejende Byggevirksomhed for Set. Peders kommune.

Regnskaber og revisionsberetning for 1970 .................................................

49

Boligselskabet af 16.1.1952.

Huslejestigning i ejendommen V. Ringgade 128 og 130 .......................

54

BOLIGFORHOLD.
S.A.S., leje af Jasminvej 24 til gæstearbejdere ...................................
Johs. Petersen & Søn, ansøgning om godk. af Rosengade 5, III.
til funktionærbolig..............
Nedrivning af Bjergbygade 6 - 8 ...............................................................
E. Mortensen, disp. fra bopælspligt 1 1, Nordruplund ...........................

27
65
84
84

BOLIGFORHOLD, ANSØGNINGER OM NEDLÆGNING AF LEJLIGHEDER.
Torvegade 24..................................................................................................
Danasvej 4......................................................................................................
Mariendals Alle 17 ........................................................................................
Akacievej 11 ..................................................................................................
Slagelse-Hallen..............................................................................................
Skælskørvej 54.............................................................................................
Fredensgade 5 ..................................................................................................
Platanvej 29....................................................................................................
Fredensgade 6 ..................................................................................................

208.

7
7
7
15, 37
27
27
37
37
52

S AGREGISTER
Rolighedsvej 3 ....................................................................................................
Matr. nr. 1 b, Sønderupnørre by ...................................................................
Smedegade 32 ....................................................................................................
Rosenkildevej 8....................
Slotsgade 34 A..................................................................................................
Parkvej 4............................................................................................................
Slotsgade 49 ......................................................................................................
Klosterbanken 21 ................................................................................................
Rosengade 3 ........................................................................................................
Rosenkildevej 6 ..................................................................................................
Skælskørvej 65 .........................................................................................
Tjørnealle 9 ........................................................................................................
Torvegade 15 (Pedellens lejlighed i Handelsskolen).............................................
Hansensvej 3 ..................................................................................................................
Nytorv 1 ................................................................................................................
Set. Pedersgade 8 ..............................................................................................
Arbejderboliger ved Nordruplund Hovedgård ...............................................
Rosenkildevej 23 ...........................................................................................................
Løvegade 44...................................................................................................................
Matr. nr. 1 e, Vedbysønder........................................................................................
Stenstuegade 12 ............................................................................................................
Kalundborgvej 49 ..........................................................................................................
Fruegade 23 ....................................................................................................................
Schweizerplads 5 ..........................................................................................................
Banehus 64, Hejninge ...........................................................................
Danasvej 7 .................................................................................................
Skælskørvej 54...............................................................................................................
Herluf Trollesvej 48 .....................................................................................................
Løvegade 22 ..................................................................................................................
Roligheds vej 9................................................................................................................
Strandvejen 35 ..............................................................................................................
Ny vej 26 ................................................................................................
Kastanievej 13 ......................................................................................................
Herluf Trolles vej 24..........................................................................................
Hansensvej 23 ......................................................................................................
Rosengade 1 ............................................................................. ...........................
Fredensgade 5 ......................................................................................................
Gækkelundsvej 4............*.....................................................................................
Sorøvej 37 - 39 ..................................................................................................
Svendsgade 13 ......................................................................................................

52
52
52
60
65
74
74
84
93
93
93
93
109
109

109
119
119

128
128
141
151
151
162
162

162
173
183
183
183
183
193
193
193
193
203
203
203
203

209.
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BRANDVÆSEN.
Forslag til ny overenskomst mellem brandkorpset og brandkom
missionen ..........................................................................................................
Leif Stig Petersen, brandmand ....................................................................
Brode Adsersen, brandmand ........................................................................
Henry E. Olsen, brandmand ........................................................................
Søren Clausen, brandmand............................................................................

31
190
190
190
190

BUDGET.

1971/72 - kr. 20.000,- til præstelønningskassen for Havrebjerg.........
Likviditetsoversigt..........................................................................................
Budgetforslag 1972/73 - (div. afgifter)...................................................
Investeringsplan og finansieringsplan - overslag over kirkelige
ligninger..........................................................................................................
Tillægsbevilling kr. 100.000 til kt. 18 12 03, fliser, kantsten
o. lign................................................................................................................
Overførsel af kr. 30.000 fra kt. 18 12 01 01, nye dæklag,
til kt. 18 12 03, fliser, kantsten o. lign................................................
Overførsel af kr. 160.000 fra kt. 18 12 01 01, nye dæklag,
til kt. 18 12 02, reparation af bituminøse belægninger.....................
Tillægsbevilling kr. 19.000 til kt. 15 05 05-9, inventar og
instrumenter m.v. til levnedsmiddelkontrollen .....................................
Tillægsbevilling kr. 50.000 til kt. 18 03 12-1, parkering Stillinge Strand ..............................................................................................
Tillægsbevilling kr. 10.000 til kt. 18 12 03 07 .................................
Tillægsbevilling kr. 15.000 til kt. 18 12 01-6, macadam-, grusog slaggebelægninger ....................................................................................
Tillægsbevilling kr. 75.000 til kt. 18 13 01 01-7, vejgrøfter, ra
batter o. lign...................................... '..............................................................
Tillægsbevilling kr. 30.000 til kt. 18 13 01 02-4, rensning af
rendestensbrønde o. lign...................................................................................
Tillægsbevilling kr. 12.000 til kt. 19 08 04-3, andre udgifter,
bortkørsel af fejeskarn..................................................................................
Tillægsbevilling kr. 25.000 til kt. 19 01 01-1, kloakledninger
og brønde........................................................................................................
Tillægsbevilling kr. 35.000 og kr. 75.000 til kloak- og vej
arbejde i Korsgade........................................................................................
Tillægsbevilling kr. 15.000 til kt. 19 02 01 08-3, rensnings
anlæg i Slagelse, andre udg., vandprøver, telefon m.v.....................
Tillægsbevilling kr. 15.000 til kt. 19 08 04-3, renholdelse af •
gader og veje, andre udg. bortkørsel af fejeskarn.............................
Tillægsbevilling kr. 35.000 til kt. 20 09 11-6, baner og beplant
ning ..................................................................................................................
210.

22
61, 122
80
89

157

157
157
157

157
159

167

167
167
167
167
167

178
178
178

S AGREGISTER

Tillægsbevilling kr. 7.000 til kt. 20 09 06-9, rengøring
(stadion og idrætsanlæg) ................................................................................
Tillægsbevilling kr. 30.000 til kt. 02 05 28 06-50, vandfor
syning til Kindertofteskole ............................................................................
Overskridelser på kt. frasocialforvaltningen...............................................
Tillægsbevilling kr. 40.000 til kt. 11 05 05 50, kontorholdsudgif
ter og EDB-arbejde........................................................................................
Tillægsbevilling kr. 2.000 til kt. 11 05 51 0, ejd. Skolegade 8,
lønninger..........................................................................................................
Tillægsbevilling kr. 2.500 til kt. 11 05 52 6, ejd. Skolegade 8,
skatter, afg. og forsikringer.........................................................................
Tillægsbevilling kr. 1.245.000 til div. kt. 12, offentlig forsorg ....
Tillægsbevilling kr. 3.972.400 til div. kt. 13, sygeforsikring,
invalide- og folkepension .............................................................................
Tillægsbevilling kr. 1.068.500 til div. kt. 14, øvrige sociale udg. .
Tillægsbevilling kr. 7.000 til kt. 16 03 08 01-02, leje- og tjene
steboliger ..........................................................................................................
Tillægsbevilling kr. 3.000 til folder om tilslutning til EF................
Tillægsbevilling kr. 80.000 til kt. 11 02 05 09, kontorholdsudg. ...
Tillægsbevilling kr. 2.000 til kt. 15 04 01-03, andre udg. vedr.
sundhedskommissionen......................................................................................
Overskridelse af kt. 23 02 07 00, vedligeholdelse og drift af
feriekolonien i Bildsø......................................................................................
Tillægsbevilling kr. 15.000 til kt. 17 07 01 09, Slagelse Central
bibliotek, andre udg.,tryksager, blanketter og kontorartikler.............
Tillægsbevilling kr. 108.000 til kt. 16 01 05 01 09, ikke-refusionsberettigede vikarudg..................................................................................
Tillægsbevilling kr. 20.000 til kt. 16 06 08 00 06, kursusudg.,
folkeskolen........................................................................................................
Tillægsbevilling kr. 2.000 til kt. 16 65 06 04 50, lærerkursus
o.lign., Gymnasiet........................................................................................
Tillægsbevilling kr. 14.000 til kt, 03 10 06 03, katalysatormasse ..
Tillægsbevilling kr. 5.000 til kt. 03 12 03 04, vedligeholdelse,
maskinanlæg ......................................................................................................
Tillægsbevilling kr. 4.000 til kt. 03 12 05 05, vedligeholdelse,
traktorer og vogne............................................................................................
Tillægsbevilling kr. 12.000 til kt. 03 14 00 05, hovedledninger ....
Tillægsbevilling kr. 5.000 til kt. 03 16 00 02, målere .......................

178

178
178
178
178

178
178

178
178
178
178
180

180
188
188
188
188
188
188

188
188
188
188

BYBUSKØRSEL.

Skolebuskøisel mellem Byskovparken og Møllegårdsskolen .....................

104

211.

S AGREGISTER
BYGGELINIER,

Disp, fra byggelinie ved Etterbjerg vej, vedr. plejehjemmet...............

98

BYGGEMODNING.
24 parceller af matr.nr. 76 a af markjorderne, tiläutningsafgift
for fjernvarme....................................................................................................
6 a .og 7 a, Holmstrup, tilh. henholdsvis Knud West og kommunen ..

22
159, 190

BYGNINGSVÆSEN.

Projekt til garage på matr.nr. 7 s af markjorderne.................................
Fortsat tilslutning til ”anerkendelsesordning for statikere" .......................
Indførelse af ensartede gebyrtakster for byggesagsbehandling...................
20 bp, Kirke Stillinge, Karl V. Pedersen, disp. til carport.................
Schweizerplads 1, Arne Sejr, bevægeligt lys reklameskilt.........................
Opførelse af flyvehangar på matr.nr. 13 b, Landsgrav, disp...................
Disp. fra salgsvilkår vedr. matr.nr. 64 i af markjorderne .....................
Disp. fra bygningsbestemmelserne vedr. matr.nr. 6 k, Bildsø by tilbygning til sommerhus ................................................................................
Disp. fra bygningsvedtægtens (tidl. Stillinge) bestemmelse om
afstand til nabækel, vedr. matr.nr. 11 ar, Kelstrup.............................
Udvidelse af maskinhal på matr.nr. 2 f og 24 b, Vedbysønder........
Udvidelse af produktionshallen på matr.nr. 6 au af markjorderne ....
Disp. fra deklaration om taghældning, matr.nr. 7 ø, Havrebjerg ....
Opførelse af fodermesterbolig, matr.nr. 14 a, Hejninge...
120
Udvidelse af købmandsforretningen Klosterbanken 23 ...............................
Disp. fra servitut om byggezoner, matr.nr. 2 bc, Store Kongsmark ..
Disp. fra bygningsreglementet om højden af bygninger mod skel,
matr.nr. 1 ae, Sønderupnørre by.................................................................
31, Nordrup by, bygnings a ttest vedr. maskinhal - J. Møller.................
18 æ, Næsby ved Stranden, Anker T. Sørensen, disp. fra bestem
melse om bygningers afstand fra skel...........................................................
2 c og 9, Skovsø, Svenning Hansson, byggetilladelse for opførte
bygninger samt påbegyndt byggeri ..................................................................
Disp. ffa bestemmelse om udnyttelsesgrad, 24 bc afmarkjorderne ....
Disp. fra bestemmelse om afstand til skel, 20 ax og av, Kirke
Stillinge................................................................................................................
Opførelse af eenfamilieshus på 3 b, Øster Stillinge.................................
Disp. fra bl.a. udnyttelsesgrad på 8 q, Holmstrup...................................
Opførelse af drivhus på 252 a af markjorderne............................. ;............
Udvidelse af snedkerværksted på 246 af markjorderne...............................
212.

8
22
31
36
36
36
59

59
66
94
94
120

120
139
139
152

152
152
163
163
171
182
182
182
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Opførelse af lagerbygning til dybfrost på 32 a, Landsgrav.....................
Opførelse af eenfamiliehus på matr. nr. 20 k, Skovse by.......................
Etablering af dør i muren mellem Løvegade 13 og H. P. Hansens
Plads......................................................................................................................
Opførelse af garageanlæg på matr. nr. 2 g, Øster Stillinge..................
Benyttelse af matr. nr. 7 b og 7 c af markjorderne til garageanlæg ..

182
194

194
204
204

BYPLANER.
Mageskifte af parceller af matr. nr. 1 ad og 1 ac m.fl., Antvorskov
Hovedgård, mellem A. Munkov-Hansen og kommunen...........................
Offentligt møde om byplan..............................................................................

191
197

BYRÅDSMEDLEMMER.

Orientering om økonomi udvalgets beslutninger...........................................
Økonomiudvalgets beslutninger fremlagt.......................................................
Honorar til formænd for udvalgene ...............................................................
Revisor G. Bjørsum - orlov 1 år....................................................................

145
159
177
200

BYRÅDSMØDER.
Byrådets ferie 1971 ............................................................................................. *
Aflysning af møde den 27.12.1971 ...............................................................
Debat vedr. ”spørgetimer" .............................................................................. 166,
Ordinære møder 1972/73 ..................................................................................

31
132
187
199

BØRNEHAVESEMINARIUM, SLAGELSE.
79
133

Skitseforslag til udbygning................................................................................
Pavillonbygning Ingemannsvej 17 ....................................................................

BØRNEINSTITUTIONER.

Tilsyn på legepladsen ved Kierulffevej .........................................................
Centralsygehusets Børneinstitutioner,totalprojekt..........................................
Slagelse sociale Boligselskab, 3 børneinstitutioner ved Byskovvej..........
Slagelse Bømeasyl, etablerings- og mon terings tilskud ...............................
Børnehaven Marievang, etableringstilskud .....................................................
Rosenkildevejens Børneinstitutioner, etableringstilskud ...............................
Centralsygehusets Børneinstitutioner, kommunegaranti ...............................

2,

2
2
22
12
12
12
79

213.

SAGREGISTER
Rosenkilde ve jens Børneinstitutioner, berigtigelsesbegæring vedr.
vuggestue og børnehave på 21 k af markjorderne .................................
Børnehaven Marievang, berigtigelsesbegæring vedr. børnehave
på 3 gr, Holmstrup......................................................................................
Børnehave i Kirke Stillinge, tilskud til montering ...............................
Børnehave i Kirke Stillinge, berigtigelsesbegæring..............................

133
133
177
177

CAMPINGPLADSER.
Etablering af campingplads på 15 c og 23 a, Nordrup by ..................

182

CENTRALBIBLIOTEKET.

Nedlægning af filialen i Hallelev ...............................................................
Birthe Felding, kommune assistent.................................................................
Kirsten Rasmussen, kommuneassistent.........................................................
Anne Marie Sørensen, kommuneassistent...................................................
Edith Nielsen, kontorassistent ......................................................................
Ildiko Horvath, kontorassistent.....................................................................
Else Marie Johansen, kontorassistent...........................................................
Jytte Nielsen, kontorassistent.......................................................................
Sonja Nielsen, kontorassistent.....................................................................
Yrsa Nielsen, kontorassistent ........................................................................
Margrethe Nielsen, kontorassistent .............................................................
Kontorassistent Sonja Nielsen, nedsat arbejdstid .....................................
Mona Jørgensen, kontorassistent...................................................................
Bente Pedersen, bibliotekar, 1/2 publikums afd., 1/2 børneafd..........
Udlånsbibliotekar Torhild Larsen, fastansættes .........................................
Udlånsbibliotekar Kirsten Langer-Andersen, fastansættes .......................
Oplandsbibliotekar Ole Fredslund-Hansen, afsked ...................................
Assisterende børnebibliotekar Agnete Fredslund-Hansen, afsked..........
Kommuneassistent Kirsten Rasmussen, afsked................
Ledig stilling som kontorassistent i udlånsafdelingen .............................
Claus J. Gunnar, ledende oplandsbibliotekar...........................................
Bibliotekar Bente Pedersen, hel tid i børneafdeling ...............................
Viceoverbibliotekar Peter Heise, afsked .....................................................
Kontormedhjælper Bo D. Christiansen, aflønning som kontorassistent .
Bibliotekar Kirsten T. Pedersen, konstitueres som musikbibliotekar
mens Hans J. Larsen deltager i kursus .......................................................
Ledende børnebibliotekar Ulla Garde, afsked ...........................................
Bibliotekar Gunhild Dickow tjenestemandsansat bibliotekar 1/2 tid ..
Kommuneassistent Karen Lund, afsked ..................................................
Karen Raahauge, overenskomstansat kommuneassistent...........................
214.

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
44
44
44
44
56
56
72
72, 81
90
90
100
106
137
159, 180
159
169
169
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190
190
190
190
190
190
200

Kontorassistent Ildiko Horvath, halvtidsbeskæftigelse.................................
Vikar Bente Volt, fastansættelse på halv tid .............................................
Kirsten Rohde Larsen, kommuneassistent.....................................................
Jytte Andersen, kommuneassistent.................................................................
Inger Gejl Knudsen, kommuneassistent.......................................................
Jeppe Hansen, viceoverbibliotekar ...............................................................
Aase Øer Gunnar ledende børnebibliotekar ...............................................

CIVILFORSVARET.
Civilforsvarsinspektør af 2. grad E. Gnistrup, henføres til
lønramme E, skalatrin 35 - 41 ......................................................................
Civilforsvarsassistent af 1. grad K. Gross, henføres til lønramme
C, skalatrin 24 - 28 ........................................................................................
Civilforsvarsleder H. Kerstens, forhandling om løn .................................
Depotmester Bent Andreasen, civilforsvarsassistent af 2. grad ..............

137

137
137
190

DAGPLEJE.

Udvidelse af dagplejeformidlingen fra 100 - 150 pladser.......................

156

DE GAMLES HJEM.

Normering af sygeplejerskepersonale ved sociale institutioner................
Normering af overordnede sygeplejersker ved alderdomshjem og
plejehjem ..............................................................................................................
Sygeplejerske KirstenAndreasen, afdelingssygeplejerske.............................
Sygeplejerske Anny Darville, deltid aftensygeplejerske................................
Sygeplejerske Ida Christiansen, deltid aftensygeplejerske ...........................
Karen M. Rasmussen, sygeassistent
............................................

73
81
127
127
127
200

DROSCHEKØRSEL.

Slagelse Taxa - takstforhøjelse........................................................................
Svend Petersen - droschebevilling...................................................................
Viggo Jensen, droschebevilling..........................................................................
Udvidelse af droschebevillingsantallet til 25 .................................................

31,

145
44
200
200

14,

43
99

EJENDOMME, KOMMUNALE.
Smedegade 26 og del af 24, nedrivning.......................................................
Smedegade 22 - 24, toilettilbygning, udskiftning af 2 yderdøre............

215.

SAG REGISTER

Smedegade 21, reparation af tag...............................................................
Landsgrawej 6, udskiftning af oliefyr.......................................................
Lejebolig nr. 105, Kirke Stillinge, omlægning af kloakledninger ....
Kassebjerggård, ny vandpumpe...................................................................
Smedegade 20 - 26, reparation af gavl...................................................

116
124
124
127
146

EJENDOMME, KØB.
55 fe af markjorderne, Helge Jensen .........................................................
16
69 ua af markjorderne, Slagelse Kloster - Byskovvejs udvidelse ........
16
23 a, Kirke Stillinge, Ejner Nielsen, off. parkeringsplads ................... 16,31,49,57
1 af, Brorupgård, 158 m2 ..............................................................................
25
458 af bygr. - 88 m2, 466 a af bygr. - 24 m2 - udvidelse af
Jernbanegade......................................................................................................
57, 110
376 af markjorderne, Parkvej 37, Kaj Erik Søhuus .................................
101
420 m2 af matr. nr. 1 r af Antvorskov Hovedgård ...................................
117
Parkvej 39, matr.nr. 375 af markjorderne, Poul Petersen..................
117
8 d, 8 br, 8 bq og 8 cq, Holmstrup, D.a.B............................................
117
252 b af markjorderne, Poul Frederiksen, 168 m2 til stianlæg..........
118
Parcel 2 af 7 cv, Holmstrup, boet efter Erik Sauer...............................
138
1 a af Landsgrav, Niels Nielsen.................................................................
160
31 af af markjorderne, Willemoesvej 24...................................................
191
155 af markjorderne, Chr. Petersen, forkøbsret.......................................
191
Mageskifte af parceller af matr. nr. 1 ad og 1 ac af Antvorskov
Hovedgård mellem A. Munkow-Hansen og kommunen...........................
191
10 a, Sønderupnørre by, Valdemar Christensen .......................................
202
28.500 m2 af matr.nr. 7 a, Havrebjerg, Anders Clausager................
202

EJENDOMME, SALG.
Matr. nr. 259 b af markjorderne, Jonna Jensen.........................................
Parcel 7 af matr. nr. 257 b af markjorderne, Jan Rosasco.....................
Parcel 8 af matr. nr. 257 b af markjorderne, Møller Sørensen............
Parcel 2 og 11 af matr.nr. 257 b af markjorderne, K. Åstrup
Hansen og Erling Nielsen..................................................................................
Bemyndigelse til økonomiudvalget til at forestå visse grundsalg..........
Flytning af overkørsel på matr.nr. 8 em, Holmstrup.............................
278 h af markjorderne, Høm Typehuse A/S .............................................
78 a og 75 b af markjorderne, Byskovgård, F.B.-bebyggelse med
boligblok..............................................................................................................
78 a og 75 b af markjorderne, Byskovgård, Sig. Soc. Boligselsk,
bebyggelse med boligblok og børneinstitutioner......................... ;..............
400 m2 af 69 r af markjorderne, fa. E. Blomberg & Co. A/S..........

216.

6
6
6

6
6
18
35

35
35
51

S AGREGISTER

4 b af Hejninge, purser Henning Mieth-Klausen.......................................
69 h af markjorderne, areal af, Aage Jensen...........................................
Deklaration langs Antvorskov Alle...............................................................
44 c og 44 bh, Slagelse Andels Svineslagteri ...........................................
Strimmel langs 7 co, Holmstrup, Brunhilde Christensen.........................
76 a af markjorderne, 24 parceller, priser og betingelser.....................
4000 m2 af 69 m af markjorderne, Brdr. Westrup Maskinfabrik..........
Strimmel af 44 ba af markjorderne, Slagelse Andelsslagteri................
3 fa af markjorderne, Erik Stougaard ..........................................................
3 fd af markjorderne, Brian Struve ...............................................................
11 a af markjorderne, Chloride akkumulatordepot.................................
76 a af markjorderne, O. Glerup-Nielsen, disp. fra bestemmelsen
om røde teglsten til taget..............................................................................
Mageskifte af parceller af matr.nr. 1 ad og 1 ac m.fl., Antvorskov
Hovedgård, mellem A. Munkov-Hansen og kommunen ...........................
30.000 m2 af 12 e af markjorderne, Botved Boats ...................................
76 æ af markjorderne, Handy House, disp. fra bestemmelsen om
røde teglsten til taget......................................................................................

51
64
90
91
107
125
150
170
170
170
170
182
191
202

204

EJERLEJLIGHEDER.

141,

162

Bevilling til indkøb af lastbil ............................................................................
Lehmann Jensen og Chr. Poulsen, nægtet bibeholdelse af
bestillingtillæg .....................................................................................................
Carl Jørgen Jørgensen, autoriseret fjernvarmeinstallatør ..........................
Sonja S. Pedersen, ans. som assistent ved socialforvaltningen...............
Jørgen Christensen, ikke-tjenestemandsansat kommuneassistent................
Bev. kr. 505.000 til nye fjemvarmehovedledninger i østbyen...............
Driftsbestyrer Sven Skaarup - fremtidig klassificering ...............................
Kabelmester Riegels-Nielsen
.................................
Kabelassistent Børge Nielsen
.................................
Installationsassistent John Thomsen - fremtidig klassificering ..................
Ans. om fællesmåling af el i Bjergbygade 6 - 8 (F.B.) .........................
Indkøb af nødstrømsaggregat til elværket.....................................................
Belysning med parklamper Parkvej - Fruegades tien i Anlægget............
Fjernvarmehovedledning i Rosenkildevej .......................................................
177,
Endelig afregning af varmeværkets forbrugere for 1971/72 - kr. 1,35 pr.
m3 ...........................................................................................................................
A’conto betaling for forbrug i 1972/73 - kr. 1,25 pr. m3.....................

3

Nansensgade 14 - 18 ..........................................................................................

EL- OG VARMEFORSYNING.

5
5
14
24
71
106
106
106
106
133
134
166
190

187
187
217.

S AGREGISTER
Erik Henry Røhmann, autoriseret fjemvarmeinstallatør.......................
Carl Ormstrup Pedersen, autoriseret fjemvarmeinstallatør .................

200
200

FAMILIEVEJLEDNING.
Hartvig Willy Philipsen, familievejleder.................................................
Stilling som familievejleder opslås ...........................................................

137,

137
159

FERIELEJREN ”FRITIDEN”.
Overdragelse af administration til fritidskommissionen .........................

104

FORBRÆNDINGSANSTALTEN.
Tillægsbevilling til facademaling...............................................................
Maskinarbejder Ivan Frederiksen, indplacering skalatrin 16...................
Kedelpasser Hans Martin Tarsen,
- ...................
Maskinarbejder Søren Christiansen,
-...................
Preben Nielsen, maskinarbejder på skalatrin 16 .......................................

3
149
149
149
169

FORPAGTNINGSSAGEtc
Brevdueforeningerne i Slagelse, grund til klubhuse .................................
Botved Boats, leje af 2400 m2 af 43 a af markjorderne.......................
Havekolonien Søndervang, ny hoveddrænledning .......................................
Havekolonien Østervang, udvidelse.............................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 1 g atmarkj., Marius Christensen ....
1 k, Marius Christensen ....
4 e , Knud Hansen...................
- 12 e , A/S D.D.S.F.....................
- 12 e , Marius Christensen..........
- 12 e - , A/S D.D.S.F....................
- 30 1 - , Peder Hansen..................
- 31 ab- , N.P. Nielsen..................
- 31 ak- , N.P. Nielsen....................
- 69 f - , Anders vænge....................
- 69 k - , Andersvænge....................
- 69 1 - , Andersvænge....................
- 69 r - , Andersvænge....................
- 171 b - , Andersvænge....................
- 186
- , Andersvænge ....................
- 315
- , K.F.U.M.’s Fritidshjem
- 368
- , Peter Hansen....................

218.

81
106
114
114
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192

S AGREGISTER
Forlængelse af kontrakt vedr. 102 af markj., Arne Hansen..............
50 - Landsgrav, Annelise Sørensen ..
8 ff , Peder Hansen...........
8 fg , Peder Hansen...........
11 c - LI. Valby, E. Glad Sørensen ..
17 c - Skovse, Poul Hansen ...................
3 a af Skovse, Kaj Persson ..........................................................................

192
192
192
192
192
192
192

FORSAMLINGSHUSE.
Tilskud til Ottestrup, Keldstrup og Tyvelse forsamlingshuse...............
Tilskud til Ottestrup og Kelstrup forsamlingshuse ...................................

2
187

FRAGTMANDS- OG RUTEBILKØRSEL.
Århus - Køge over Kalundborg, Slagelse,Sorø og Ringsted,
H.S. Frederiksen, koncession ......................................................................
Slagelse - Kirke Stillinge - Mullerup - Kongsmark, Niels Jacobsen,
koncession ........................................................................................................
Haderslev - København over Slagelse - Iversen og Petersen,
koncession ........................................................................................................
Slagelse - Holbæk, Jeanne Jacobsen, koncession ..................................
København - Korsør, generaldirektoratet for statsbanerne, fornyelse
af koncession....................................................................................................
Næsbystrand - Slagelse, B. Nielsen, forlængelse af ruten................... *

14

24

72
137
137
180

FREDNING.

Opførelse af 1,80 m højt hegn i skellet mellem matr. nr. 29 æ og
29 g, Bildsø by..............................................................................................

200

GADER, VEJE OG PARKERINGSPLADSER.

Rådhuspladsen, afholdelse af "Bildsø-dag” .............................................
2
Optagelse af "Søndervang" til off. bivej ..............................................
12, 167
Licitation vedr. kloak- og vejarbejder ved Roarsvejs forlængelse ...
14
Anlæggelse af Merkurvej som off. vej .....................................................
14
Forlig med klostret som følge af Byskovvejs udvidelse.........................
16
23 a, Kirke Stillinge, Ejnar Nielsen, off. parkeringsplads ................. 16,31,49,57,157
Flytning af overkørsel på matr.nr. 8 em, Holmstrup...........................
18
Etablering af div. ledninger i forbindelse med anlæggelse af sti
mellem Vestsjællandscentret og Casino...................................................
24, 81
219.

S AGREGISTER
Optagelse af 700 m af Holbæk - Slagelse - landevejen som bivej afretning af kørebanen og udlægning af asfaltbelægning.......................
Navngivning af ”Antvorskov Alle” ...............................................................
Navngivning af veje mellem Byskovvej og motorvejen...........................
Færdiggørelse af Kirkevænget m.fl. i Kirke Stillinge _ bev. kr. 100.000
Færdigregulering, græssåning og beplantning på den østlige del af
indusfriarealerne ved Fægangen og Industrivej.........................................
Forslag til nyt bivejsregister for Slagelse kommune............................... 43,
Parkeringsplads samt anlæg af grønt område Smedegade 26 ................
Navngivning af Skovstien - Fælledvej og Frederikshøjvej.....................
Off. sti mellem Gormsvej og Sagavej - erstatning til Asger S.
Tønder................................................................................................................ 50,
Ændring af vejbestyrelsesforhold ................................................................... 54,
Navngivning af "Hubertusvej", Kirke Stillinge .........................................
Korrigering af vejnavne (13 stk.) til at opfylde retningslinier fra
Dansk Sprognævn..............................................................................................
Tillægsbevilling kr. 40.000,- til regulering af Rosenkildevejen ved
broen.................................................................
Udvidelse af Jernbanegade ved arealerhvervelse....................................... 57,
Ændring af parkeringsforholdene på parkeringspladsen ved jernbane
stationen ............................................................................................................
Anlæg af ny parkeringsplads ved Slagelse-Hallen ...................................
Regulering af bivej 16 - Kildemarken .......................................................
Ordning af forhold omkring H. P. Hansens Plads , Korsgade og
Stenstuegade......................................................................................................
Anlæg af Antvorskov Alle fra Ny Næstvedvej til Slotsalleen
90,137,169,
Navngivning af Signesvej og Frodesvej .......................................................
Bekkasinvænget, Skovduevænget, Fasanvænget, Sneppevænget, over
tages som offentlige biveje ..........................................................................
104,
Vejsyn på privat fællesvej, der udgår fra Kalundborgvej og ender
ved 31 a, Holms trup by................................................................................
Flytning af indkørsel på matr.nr. 8 fm, Holmstrup.............................
Anlæg af vestlige ender m.m. af Sagavej og Helgesvej.....................
Forslag til klassificering af hovedlandeveje...............................................
252 b af markjorderne, 162 m2 til anlæg af sti mellem Pantholm
og Veg a vej........................................................................................................
Vedr. trærækken på landevej nr. 604, Øster Stillinge - Stillinge St.
Holdleder Orla F. Pedersen, fast formand .................................................
Overtagelse af 4 m bred privat grusvej som offentlig vej ,L1. Valby .
Bevarelse af 2 jernbaneviadukter i Holmstrup...........................................
Udskydning af lysregulering af krydset Parkvej/Ingemannsvej ........ ..
Lysreguleret fodgængerfelt i Jernbanegade ved Vestsj. centret...............
Flytning af overkørsel på matr.nr. 8 dh, Holmstrup.............................
Forlig med Sjællands Tidende om areal til regulering af Korsgade ...

220.

31
31
31
32
32
145
43
43
127
104
54

54
55
110

70
70
81
90
190
98

145
110
110
110
114
118
123
127
129
129
133
133
137
138

S AGREGISTER

Overenskomst med grundejere om off. snerydning på private
fællesveje........................................................................................................
Trafiksanering af kvarteret mellem Vestre Ringgade, Mariendals
Alle og Holbergsgade ....................................................................................
Belysning med parklamper Parkvej - Fruegadestien i Anlægget........
Navngivning af veje i sommerhusområdet...............................................
Snerydning af private veje med kommunens sneplove...........................
Nedlægning af jordkabler ved etablering af fællesantenneanlæg
i Fællesorganisationens Boligforenings afdelinger.....................................
Etablering af dør mellem ejd. Løvegade 13 og H.P. Hansens Plads

145

157
166
166
187
190
194

GASFORSYNINGEN.
Niels Hansen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester.................................
Mogens Lund Nielsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester..................
Mogens Olsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester.................................
Gaspriser pr. 1. oktober 1971 ......................................................................
Gasværksbestyrer Th. Møller Jensen, fremtidig klassificering ..............
Svend Erik Larsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester.........................

50
50
90
104
106
180

HUSLEJENÆVN.
Honorar til formand og sekretær.................................................................

5

JERNBANER.
Høng - Tølløse Jernbanen - vedr. dækning af underskud.....................

31

KINO- TEATRET.

Uddeling af legatet til skoleelever.............................................................
Overenskomst vedr. billetkassererskerne .....................................................
Henry Sørensen, forhøjelse af grundløn.....................................................

123
190
190

KLOAKVÆSEN.

Poul Erik
Licitation
Licitation
Poul Erik
Licitation

Jensen, aut. kloakmester.............................................................
vedr. kloakledning under Næstvedbanen v/Idagård................
vedr. anlæg af regnvandsbassin på Idagård .............................
Jørgensen, aut. som kloakmester...............................................
vedr. kloak- og vejarbejder ved Roarsvejs forlængelse........

5
14
14
14
14

221.

S AGREGISTER
Viggo Hedegaard Jensen, aut. som kloakmester.....................................
Kloakering af matr.nr. 3 gs, Holmstrup (Tingparken) ........................
Kloakering af 2. og 3. afsnit af Idagård ...............................................
Nedlægning af kloakledninger for regnvand og spildevand fra
Roarsvej til den fremtidige sportshal.........................................................
Kloakering af parcelhusområde ved Hunsballevej ...................................
Regnvandsbassin på 21 1 af markjorderne, tilh. Andersvænge............
Peder F. Andreasen, aut. kloakmester.......................................................
Ejner H. R. Marqvertsen, aut. kloakmester.............................................
Jens Kolber Larsen, aut. kloakmester.......................................................

110,

81
81
156

124
169
169
180
200
200

KOMMUNALE SAMMENSLUTNINGER.

Kommunernes Landsforening, delegeretmøde 1971 .................................
”Kommunerne og samfundsplanlægningen" ...............................................
Kommunedata I/S - Kommunen tilsluttes ...............................................

2
30
177

KOMMUNEGARANTI FOR LÅN.

Kirke Stillinge Vandværk, kr. 60.000,- + kr. 40.000,- ...................
SIKS, til Slagelse-Hallen, kr. 150.000,-............

41,

88
156

KOMMUNEGRÆNSER.

Regulering af grænsen mellem Sorø og Slagelse kommune ved
Grøfte................................................................................................................

78

KUNST.
Køb af kunst fra IP-71 ..................................................................................

166

LÅN.
Byernes Hypotekforening, tilbud på lån kr. 2 mill, til plejehjem ....
Østifternes Kreditforening, forhøjelse af lån i Nørrevangsskolen til
kr. 3.785.000, -..................................................................................................

24
44

LEGATER.

Jubilæumslegatet af 1956 ................................................................................
Slagelse kommunes legat for studenter......................................................
222.

34
34

SAGREGISTER
45
73
82
82
82
82
82
108
108
123
140
140
174
201
201
201

Carl Otto Hansens legat................................................................................
Karen Favrholdts legat....................................
Værtshusholder Gudman Nielsens mindelegat.............................................
Chr. Larsens legat for Hejninge sogn .........................................................
Fabrikant Vilhelm Langes legat...................................................................
Købmand Carl Husted Andersens legat.......................................................
P. Thomsen og hustrus mindelegat.............................................................
F.C. Hansens legat..........................................................................................
Justitsråd F.C. Bech og hustrus sølvbryllupslegat.....................................
Kinoteatrets legater til skoleelever.............................................................
C.A. Lindberg og hustrus legat...................................................................
Elise Christine Møllers legat.........................................................................
Vilhelm Langes legat til fordel for Slagelse velgørenhedsselskab........
Købmand’ Peter Axelsen og hustrus 3 legater...........................................
Fabrikait Vilh. Langes arbejderlegat...........................................................
Fhv. købmand Chr. Jensens legat...............................................................

LEGEPLADSER. SE: BØRNEINSTITUTIONER.

MÆLK.

Forhøjelse af mælkepriserne......................................................................... 30,87,
Produktion og salg af mælk på glasflasker ophører........................... ..
Mejeriets indtræden i Øernes Konsummælk-Selskab .................................

198
31
104

OVERENSKOMSTER, FAGLIGE.
Ledere ved alderdoms-, syge- og plejehjem.........................................
Pensionsregulativ og opsparingsregulativ for ikke-tjenestemands;
ansat kontorpersonale......................................................................................
Teknikumingeniører........................................................................................
Socialrådgivere.............................................................................................
Pedeller/skolebetjente, tjenestemandsansatte ...........................................
Pedeller/skolebetjente, ikke-tjenestemandsansatte ...................................
Regulering af tjenestemandslønninger m. v..................................................
Rengøringsass. ved skoler m.m.....................................................................
Time- og ugelønnede arbejdere ..................................................................
Strejke blandt husass. på alderdomshjem m.v...........................................
Familievejledere..............................................................................................
Husmoderafløsere og hjemmehjælpere ved kommuner...........................
Ændring vedr. rådighedsvagt og arbejde i forskudt tid.........................
Dagplejeledere, afdelingsledere og assistenter.........................................

1

61,

11
11
21
61
61
61
122
61
61
103
122
122
122

223.

S AGREGISTER
Sygeplejeass. og timelønnede sygeplejersker, alderdoms- og
plejehjem ........................................................... *........................................
Sygehjælpere i kommuner..........................................................................
Husass., husmoderafløsere og hjemmehjælpere.....................................
Civilfors vårs personale, tjenestemandsansat.............................................
Civilfors vårs personale, ikke-tjenestemandsansat...................................
Beregning af feriegodtgørelse for 1971 ...................................................
Time- og ugelønnede håndværkere fra Blikkenslager-, Sanitetog Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk Elektriker Forbund,
Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund og Dansk Smede- og Maskin
arbejderforbund ................................................................................................
Maskinmestre i kommuner............................................................................
Time- og ugelønnede gartnere i kommuner...........................................
Revisorer ansat i komm, skatteforvaltninger...........................................
Ikke-tjenestemandsans, tandklinikass. ved komm, børnetandpleje ....
Time- og ugelønnede håndværkere.............................................................
Kontorpersonale.......................................................................................

132
132
132
132
132
132

144
144
144
155
155
165
198

PARKER.

Tillægsbevilling til retablering og vedligeholdelse ...............................

3

PENSIONISTER.
Dækning af pensionisters deltagerbidrag til interessegrupper.................
Ensomme Gamles Værn - opførelse af omsorgscenter.............................

49,

79
104

PERSONALE. (SE ENDVIDERE DE ENKELTE INSTITUTIONER).

Kontorassistent Inge Birthe Christiansen, nedsat arbejdstid ...................
Bodil Christiansen, kommuneassistent.........................................................
Finn Stjemstrøm Nielsen, kommuneassistent.............................................
Omlægning af arbejdstiden............................................................................
A. Kirsten Hansen, afsked ............................................................................
Mogens Pedersen, ans. som fuldmægtig ...................................................
Jørgen Christensen, ans. som ikke-tjmd. kommuneassistent
ved el- og varmeværkets kontor....................................................................
Knud Madsen, ekspeditionssekretær ..............................................................
Lillian Tümmler, ans. som tjmd. kommuneassistent.............................
Kommuneassistent Kirsten Lock, afsked .....................................................
Hanne Madsen, overassistent..................................................... •...................
Ruby Pedersen, kommuneass., skolev. kontor...........................................
John Jul Jensen, kommuneassistent...............................................................
224.

5
5
5
12
14
14
24
24
33
33
33
33
44

S AGREGISTER

Bygningskonstruktør Gunnar Christensen, tillæg til løn...............................
Sundheds inspektør Kr. Laursen, omnormering, evt. tillæg.......................
Kommuneassistent Birgit Navne, afsked .........................................................
Kommuneassistent Anne-Grethe Hansen, deltidsbeskæftigelse.....................
Opslag af stilling som heldagsbeskæftiget kontorfunktionær.......................
Kommuneassistent Inge-Lise Brown, deltidsbeskæftigelse.............................
Kommuneassistent Grethe Grauengaard, fortsat deltidsbeskæftigelse........
Vejass. Mogens Knakkergaard, fremtidig klassificering ...............................
Yvonne Berner, ikke-tjenestemandsansat kontorassistent .............................
Dan A. H. Petersen, kommuneassistent...........................................................
Kontorassistent Tove Thomsen, overgang til deltid .....................................
Ekspeditionssekretær Egon Overgaard, bemyndigelse til at foretage
udpantninger...................................................................................................................
Kommuneassistent Jette Jeppesen, afsked .......................................................
Kommuneassistent Finn Stjernstrøm Nielsen, afsked ...................................
Jørgen Ankjærgård, ingeniør................................................................................
Kommuneassistent Birthe Berthelsen, fortsat deltidsbeskæftigelse......................
Kommunegartner Chr. V. Christensen, skaTatrin 30/36 ...............................
Kommuneassistent Bente Futtrup, afsked .................................................................
Niels Schæffer Hansen, kommuneassistent.............................................................
Kommuneassistent Else Jensen, overassistent........................................... ...
Kommunegartner Chr. Vang Christensen, tjenestem. ansættelse................
Kommuneassistent Ruby Petersen, deltidsbeskæftigelse kl. 8 - 16..........
Birthe Henriksen, overenskomstansat assistent...............................................
Annette Wehrs, overenskomstansat assistent.............................................. t..
Bodil Larsen,
kommuneassistent.........................................
Annette Nielsen,
.....................................................
Inge Voigt,
-, deltid ...................................
Kommuneassistent Dan Petersen, afsked ...........................................................
Ketty Jørgensen, enke efter bygningsinspektør Karl Jørgensen, børne
pensions tillæg til søn............................................................................................
Kommuneassistent Kirsten Nielsen, deltidsbeskæftigelse .............................

44
44
56
63
63
81
90
106
116
116
116

127

137
137

.137
137

137
149
149
149
149
159
169
169
169
169
169
169
169
200

PLEJEHJEM.

Tove Larsen, ans. som 1/2 dagsbeskæftiget kontorassistent.......................
Byernes Hypotekforening, tilbud på lån kr. 2 mill.......................................
Bestyrerinde Kirsten Nielsen, afsked .................................................................
72,
Normering af sygeplejerskepersonale ved sociale institutioner..................
Normering af overordnede sygeplejersker ved alderdomshjem og
plejehjem ................................................................................................................
Inga Fredbøg, bestyrerinde.........................................................................................
Sygeplejerske Gerda Hahn-Petersen, deltid 1. assistent......................................
Sygeplejerske Inge Adamsen, deltid aftensygeplejerske ..............................
Betty Vedstesen, sygeplejeassistent...........................................................................

14
24
81
72

81
100
127

127
200
225.

s agregister
REDNINGSVÆSEN.

Ny overenskomst om patientbefordring .......................................................

22

REGNSKABSVÆSEN.
Udbetaling af slutskat 1970/71 pr. 1.11.1971 .........................................
Kommuneregnskabet 1970/71 ..........................................................................

113
148

RENOVATION.

Regulativ for dagrenovationen ..........................................................................
Tillæg til sundhedsvedtægterne som følge af regulativ for dag
renovationen ..................................................... ’.................................................
Takstei for dagrenovation ................................................................................
Kontrakt vedr. tømning og bortkørsel af natrenovation fra sommerhusbeboelseme - forlængelse .........................................................................

4
4
4
190

RENSEANLÆGGET.

Bev. kr. 1.100.000 til etab. af nyt slambehandlings anlæg med cen
trifuger .....................................................................

71, 72

RETSVÆSEN.
Forslag til ændringer i retskredsinddelingen i Vestsj. amt.......................
Betænkning om politikredsinddelingen i Danmark .......................................

31
31

SANERING.

Oversigtsplan i henhold til saneringsloven..................................

179

SKATTEEFTERGIVELSE.
Ansøgninger ................................... 24, 33. 44, 56, 72, 81, 116, 149, 169, 191
Formanden for ligningskommissionen, bemyndigelse til at afgive ind
stilling om eftergivelse af kommunal indkomstskat.....................................
116

SKATTEVÆSEN.

Forhøjelse af morarenten for ejendomsskatter m.m.......................................
Promiller for amtskommunal ejd.skat 1971/72 .............................................
Forfaldsdag for ejd. skat sættes til 1.2.,-1.5.,-1.8. og 1.11. ......
226.

2
11
156.

SKOLEVÆSEN.

Folkeskolen.

Ny skoleplan........................................................................................................
Etablering af børnehaveklasse ved Hallelevskolen .....................................
Timelærer Else Marie Møller, afsked ..........................................................
Skoleinspektør Arne Rosenholm, afsked .......................................................
Leif Egon Svendsen, timelærer.......................................................................
Freddie Alfastsen, timelærer............................................................................
Bruno Flygare, timelærer................................................................................
Elisabeth Jensen, timelærer..............................................................................
Lars Henrik S. Jensen, timelærer...................................................................
Vagn Kr. J. Lauridsen, timelærer.................................................................
Benny Petersen, timelærer................................................................................
Henning Vognsen, timelærer............................................................................
Gerda Carstensen, fast lærer............................................................................
Mogens A. Hansen, fast lærer..........................................................................
Frode Jensen, fast lærer......................................................................................
Lis Medom, fast lærer........................................................................................
Per S hiding Steensberg, fast lærer.................................................................
Grethe Møller, timelærer..................................................................................
Inventar til Marievangsskolen (efter udvidelsen).........................................
Belysningsarmaturer i tilbygningen til Marievangsskolen ...........................
Nørre vangsskolen, 3. etape, ventilationsentreprisen ..................................
Nørre vangsskolen, 3. etape, gulvbelægningsentreprisen............................
Kørsel af skoleelever til Hallelevskolen.........................................................
Vagn Aagesen, timelærer..................................................................................
Hanne Rovsing Nielsen, lærer.......................................................................
Timelærer Lone Nørgaard, varig ansættelse...................................................
Niels E.S. Rasmussen, varig ansættelse...................................
Lis B. Strandholm, varig ansættelse.........................................
Finn A.H. Pedersen, varig ansættelse .....................................
Else-Marie Møller, varig ansættelse.........................................
Johna S. Madsen, varig ansættelse .............................................
H.C. Kyhnau Jensen, varig ansættelse.....................................
Flemming Fra using, varig ansættelse.........................................
Kirsten Hansen, varig ansættelse.................................................
Pia Hansen, årsvikar...........................................................................................
Vivi Steensberg, deltidsbeskæftiget fritidspædagog.......................................
Timelærer Anne Marie Florentsen, varig ansættelse...................................
Inge-Merete Hass, varig ansættelse...........................................
Niels V. Holstein, varig ansættelse...........................................
Flemming Plamboeck, varig ansættelse.....................................
Lærer Signe Larsen, afsked ................................................................................

2
3, 13
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9, 56
9
9
9
12
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
28
28
28
28
28

227.

S AGREGISTER

Lærer Helle Kragsnæs, afsked....................................................................
Hanne Møller Berthelsen, afsked...................................................
Overlærer Marie Elkjær Rasmussen, afsked.............................................
Lærer Kirsten Odgaard, orlov..................................................................
Jakob S. Hansen, orlov....................................................................
Erik Bramming, skoleinspektør ved Møllegårdsskolen .............................
Lærer Margit Hansen, 6 timers nedsættelse.............................................
Karen Merete Danscher, forfremmelse til overlærer...................
Ingelise Frøkjær Jensen, timelærer.............................................................
Elsebeth Madsen, timelærer..........................................................................
Timelærer Kirsten Kargård Olsen, varig ansættelse...............................
Elisabeth Steensberg, børnehaveklasseleder...............................................
Ellen Willemoes Sørensen, fast lærer.......................................................
Hanne Møller Berthelsen, fast lærer...........................................................
Møllegårdsskolen - gasanlæg - Poul Pedersen ved licitation...............
44,
Anlæg af 2 fodboldbaner i forskelligt niveau vest for Marie vangsskolen........................................................................................................
Haveanlæg og skolegårde ved tilbygningen til Marievangsskolen ....
Lærer Annelise Nilsson, afsked...................................................................
Finn Allan Olsen, varig ansættelse.................................................
Timelærer Ingelise Frøkjær Jensen, nedsættelse af timetallet............
Overlærer N.B. Thomsen, ansættelse som lærer, idet pgl. kon
stitueres som assisterende skolepsykolog ...................................................
Timelærer Lissa Pedersen, varig ansættelse................................. »..........
Lærer Laiira K. Aagaard, afsked med pension.........................................
Hanne R. Nielsen, godtgørelse for deltagelse i kursus på
Danmarks Lærerhøjskole..................................................................................
Lærer Bodil Nielsen, nedsat timetal...........................................................
Erling Hansen, skoleinspektør ved Vestre skole.......................................
Timelærer Hans-Frederik Vildrik, varig ansættelse som lærer..............
Tilføjelse til skoleplanen for Slagelse skolevæsen ...................................
Forslag til udbygningsplan for skolevæsenet.................................
126, 135,
Lærer Ellen M. Henneke, fast lærer...........................................................
Ændringer i § 10 i undervisningsplanen.......................................................
Solafskærmning på Nørrevangsskolen................................................................137,
Timelærer Henning Vognsen, tjenestemandsansættes på prøve..............
Arne Nissen Hansen,
- Else Toft Svendsen,
- Leif E. Svendsen,
- Bruno Flygare,
;
..............
Erik Werner Poulsen,
- - • ...............
Stig Krag Pedersen,
- Vagn Kr Lauridsen,
- - Vagn Aagesen,
228.

28
28
28
28
28
28
38
38
38
38
38
38
38
88
55
70
70
75
75
75

75
85
85
85
95
95
121
123
137
130
133
149
142
142
142
142
142
142
142
142
142

SAGREGISTER
Timelærer Lars Henrik S. Jensen, tjenestemandsansættes på prøve ...
Poul Nørby Jensen,
- ...
Ingelise Frøkjær-Jensen,
- Overenskomst vedr. skoleelevers skolegang efter fra- og tilflyt
ning Slagelse-Skælskør..................................................................................
Inventar til skolekøkkenet i Nørrevangsskolens 3. etape.....................
Læreraspirant Erna Lundsberg, varig ansættelse .......................................
Timelærer Lis Jensen, varig ansættelse.....................................................
Lærer Birthe Skårup Pedersen, overlærer.................................................
Lærer Aase Marianne Winther, orlov uden løn .......................................
Lærer Sigrid Hov øre, orlov uden løn.......................................................
Overenskomst mellem Slagelse og Hashøj om regler ved skole
elevers skolegang efter fra- og tilflytning mellem komm.....................
Indkøb af opslagsflader, tavler m.v. til Nørrevangsskolen ...................
Indkøb af belysningsarmaturer og parklamper til Nørrevangsskolen ...
Anne Merete Jensen, lærer.........................................................................
Lærer Henning Madsen, yderligere orlov...................................................
Overenskomst mellem Sorø og Slagelse vedr. skolepsykologisk
virksomhed ......................................................................................................
Ændringer og tilføjelser til skoleplanen ...................................................
Forslag til instruks for skoledirektøren..........................................
Nedsættelse af timetal 1972/73 for Mogens S. Pedersen.....................
- HanneRovsing. Nielsen.....................
- Johanne d.Madsen.........................
- Margit Hansen...............................
- Peter Clemmensen.......................
- Knud Post.......................................
- Ib Pedersen .....................................
- Minna Sønderriis .........................
- Edith Sørensen.................................
- .Werner Lau.....................................
Nedsættelse af timetal (27) 1972/73 for Karen Post..............................
- Birgit Nielsen.........................
- L. Frøkjær Jensen.................
- E. M. Henneke...................
- Anne MarieFlorentsen...........
- Bodil Smith...........................
- Else Nørskov...........................
- Birthe Tofterup.........................
- Karen Storm...................
- Grete Husmann......... ..............
- Gitte Sørensen.......... ...........
................................................Kirsten Kiilerich
.................
- Signe Stenbæk Nielsen .....

142
142
142
145
149
153
153
153
153
153
166
175
175
175
184

•

187
187
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195

229.

S AGREGISTER

Nedsættelse af timetal (27) 1972/73 for Bodil Nielsen...........................
- Kirsten Dalsgaard ... .•...........
- Sonja Johnsen.........................
- Hanne Rovsing Nielsen..........
- Vera Jacobsen.........................
- Vita Gejl Laursen...................
- Edith Nørgaard.........................
- Minna Sønderriis....................
- Lis Medom...............................
- Bodil Wind Andersen............
- Birgit Hjorth Nielsen............
- Yrsa Hansen..............................
- Edith Sørensen.........................
- Aase Madsen...........................
Ændring i undervisningsplanen for 1972/73 ...............................................
Jens Chr. Kildebo, lærer på prøve..........................................
Pia Hansen, varig ansættelse som lærer.....................................................
Birgit E. Bramming, timelærer....................................................................
Jytte Ulrich Nielsen, timelærer...................................................................
Bent Nielsen, lærer på prøve ........................................................................
Kirsten Bonde, fast lærer................................................................................
Elna Nielsen, fast lærer....................................................................................
Kirsten Kajberg, fast lærer.......................................................................
Ole Kajberg, fast lærer..................................................................................
Inge Christensen, overlærer............................................................................
Lærer Gitte Sørensen - orlov ........................................................................
Hanne og Otto Steenholdt - orlov...............................................................

195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
199
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

Gymnasiet og H. F. -kurset.

Lektor Birte Jacobsen, forlængelse af orlov...............................................
Adjunkt Ebba Scharling, afsked ...................................................................
Lektor Vilhelm Larsen, studielektor..................................................
Adjunkt Flemming Dall, studielektor.........................................................
Jens Dieter Harrebye, adjunkt på prøve.....................................................
John Kaas Petersen, adjunkt på prøve...........................................................
Jens Trencker, adjunkt på prøve...................................................................
Lektor Kresten K. Bregendahl, afsked.........................................................
Adjunkt Lis Komum, afsked ............................................................
Birgit Skov, adjunkt på prøve .....................................................................
Cand.scient. Flemming N. Frandsen, afsked .............................................
230.-

19
19
19
19
19
19
19
28
38
38
53

S AGREGISTER

Tillægsbevilling kr. 131.350,- til undervisningsmidler .........................
Nedsættelse af timetal (27) 1972/73 for Bjørn Ottosen...........................
Karen Bodil Conrad, adjunkt på prøve.....................................................
Anni Bach, adjunkt på prøve........................................................................
Grith Styrck Carlsen, adjunkt........................................................................

134
195
195
195
195

Fritidsundervisning m.m.

Skoledirektøren bemyndiges til at udleje lokaler og udendørsanlæg ...
12
Karen Sørensen, tilskud til dækn. af bøger og indskr. gebyr,
teknisk forberedelseskursus ..............................................................................
19
L.O.F., tilskud til indkøb af 4 væve.........................................................
19
Kirsten H. Andersen, dækn. af kursusafgift...............................................
19
Tommy Frydensberg, tilskud til lederkursus ...............................................
33
Vestermose Ungdomsklub, dækn. af underskud .........................................
42
Grethe Thomsen, tilskud til lederkursus .....................................................
46
Dækning af pensionisters deltagerbetaling til interessegrupper..............
49, 79
Administrationsgebyr kr. 2, - pr. elev årlig til oplysningsforbundene ..
54
Interessegrupper................................................................................................... 79,98, 177
Inger V. Jensen, støtte til orienteringskursus .............................................
81
Edith S. Petersen, støtte til orienteringskursus ...........................................
81
Fritidskonsulent A. Ingemann Pedersen, fastansættelse.............................
90
Kørselsgodtgørelse til diverse lærere ved aftenskole - og aftenhøjskoleundervisningen .....................................................................................
106, 175
Bildsø Ungdomsklub, kommunalt tilskud 1971/72, 40%...........................
133
Ungdomsklub i LI. Valby, indkøb af bordtennisbord .................................
133
Grete Rosenmeier, FOF, tilskud til kursus...................................................
142
Agnete Nielsen, FOF, tilskud til kursus ................................................
142
Per Henrik Christensen, tilskud til lederkursus ...........................................
153
Ole Brinch Nielsen, tilskud til lederkursus...................................................
153
Oplysningsforbundene, folder om tilslutning til EF (till.bev.)..............
178

Diverse,
Bømetandlæge Birgit Ellehauge, afsked.........................................................
Leje af sportshal (Firma-Sporten) ........................................................... 22,
Støtte til skolesøgende børns tandpleje.........................................................
Udkast til retningslinier for udbygning af folkes kole væsenet, ung
domsskolevirksomheden og anden off. skoleundervisning.........................
Bømetandlæge Elsebeth Kolind Schaap, afsked ...........................................
Oprettelse af børnehaveklasser ved Marievangsskolen.................................

177,

19
187
31
31
44
49
231.

S AGREGISTER
Cand, odont. Svend*Erik Lind og John Lyderik Larsen - ans.
som tjenestemænd på prøve - heltidsbeskæftigede bømetandlæger ....
Fremtidig ordning af tandregulering for skoleelever.................................
Transport af elever i friskoler og private realskoler.................................
Udstyr til 2 tandklinikker på Nørre vangsskolen ..................................
90,
Skolebus kørsel mellem Byskovparken og Møllegårdsskolen.....................
Tove Dixen Sørensen, børnehaveklasseleder......................... ,..................
Behandling af samtlige bøm i 3. og 4. klasse ved skoletandplejen ..
Bømetandlæge Kiisten Rung, nedsættelse af timetal...............................
Uddeling af stipendier til fortsat skolegang i skoleåret 1971/72 .........
Undladelse af pedelbolig til skolen i Østbyen.........................................
Bømetandlæge Svend-Erik Lind, afsked.....................................................
Børge V. Nielsen, Grøfte, refusion af skoleudgifter m.v. for
datteren, der går i skole i Sorø..................................................................

56
62
79
200
104
111
123
130
175
177
180
190

SKORSTENS FEJNING.

Nye skorstensfejertakster - kommunens evt. overtagelse af opkræv
ningen af afgifterne for skorstensfejning og brandsyn.............................

145

SKØJTEBANER.

Asfaltering og opsætning af lys på banen ved Kierulffcvej ...................

79

SLAGELSE-HALLEN.

Varmeanlæg og varmtvandsforsyning, tilskud til.....................................
Ekstraordinært vedligeholdelsestilskud kr. 25.000,- ...............................
Rykning af pantebreve på kr. 400.000,- og kr. 150.000,-.................
Anlæg af ny parkeringsplads ved hallen.....................................................
Dækning af underskud......................................................................................

13,

42
42
49, 156
70
114

S OCIALFQR VALTNINGEN.
Sonja S. Pedersen, ans. som 1/2 dagsbeskæftiget ass...............................
14
Vera Jørgensen, kommuneassistent...............................................................
14
Overass. Hans Erik Larsen, ans.......................................................
56
Kommuneassistent Hanne B. Friis, afsked.................................................
106
Familievejleder Karen M. Jørgensen, afsked..........................
106
Kontorassistent Grethe Mahnkopf, fuldtid kommuneass...................*....
127
Anders Jensen, assistent.................................................................................. 137, 149
Stilling som assistent opslås .......................................................................... 137, 149
Birthe Petersen, assistent..............................................................................
159

232.

S AGREGISTER
SPORT, SE ENDVIDERE: TILSKUD TIL FORENINGER

Slagelse Firmasport, grund til opførelse af ny hal samt udleje af
denne til skolevæsenet............................................................... 12, 22, 124, 177, 187
Slagelse Tennisklub, tilskud til dækn. af kloakudgifter ved det
nye klubhus ......................................................................................................
12
Slagelse Orienteringsklub, tilskud til kort over motionssti i skoven ..
42
Skitseforslag til ridehal fra Vestsj. Rideklub...........................................
166

STADEPLADSER.

Afslag på ansøgning om udvidelse af varesortiment...............................
Stadeplads på Nytorv - Alfred L.F. Sørensen........................................
H.P. Hansens Plads - tildelt J. Hjort Fridericksen .................................
Oprettelse af stadeplads i østlige del af byområdet..............................
Tilladelse til udvidelse af varesortimentet med bøf-sandwich...........

5
50
72
90
116

STYRELSESVEDTÆGT.
Ændringer i vedtægten .................................................................................... 133, 166, 177

SUNDHEDSVÆSEN.

Tillæg til sundhedsvedtægterne som følge af nyt regulativ for
dagrenovationens udførelse.............................................................................*
Røg-, sod- og støjgener fra Strandvejens Jernstøberi I/S,
Elmevej..............................................................................................................
Fjerkræ- og husdyrhold Østergade 6 ............................................................
Flue- og lugtgener fra ejd. i Holmstrup....................................................
Sundhedsplejerske Bodil Ellegaard, afsked.................................................
Lissy Søby Pedersen - sundhedsplejerske...................................................

4

72
72
81
200
200

SVØMMEHAL.
Projekt vedr. svømmehal..............................................................................

145,177

SYGEKASSE.
Sygekassens sammenlægning med kommunen...........................................

11, 149

233.

S AGREGISTER
TILSKUD TIL FORENINGER M. M.

”Samarbejdsgruppen ang. et evt. nytprojekthus” ...................................
Slagelse Faldskærmsklub ..............................................................................
”Flygtning 71" ................................................................................................
Slagelse Firmasport........................................................................................
S.B.Ï., afholdelse af ungdomsstævne ..................................................
Slagelse Tennisklub, dækn. af udg. til kloakarbejde v/klubhus ....
Danske Amatørorkestres Sammenslutning............................................. ..
"Musica" ..........................................................................................................
AS F-Dansk Folkehjælp - udflugt for svagføre.........................................
De sydvestsjællandske Landbo- og husmandsforeninger.........................
Ungdomskollektivet Zaratustra ...................................................................
Landsgrav Friskole..........................................................................................
Vestsjællands Teaterkreds ............................................................................
"Musik og Ungdom”, Slagelse afdeling...................................................
"Stilladset" ......................................................................................................
Bøme og Ungdomskorpsenes Samråd.........................................................
Orienterings Clubben ......................................................
Teknologisk Institut........................................................................................
Tude Å Fonden..............................................................................................
Lokalhistorisk Arkiv ........................................................................................
Slagelse Cykle Ring........................................................................................
Slagelse Gymnastikforening..........................................................................
Slagelsekoret....................................................................................................
Sjællands Symfoniorkester..............................................................................

5
12
12
12
12
12
22
22
31
31
42
54
62
98
98
123
133
133
156
166
177
177
187
188

TORVEORDNING.
Vedtægt for torveordning..............................................................................

43

UDSTYKNING.

Matr.nr. 55 fs af markjorderne..................................................................
17
- 11 a, Kelstrup, Kirke Stillinge ........................................... 17, 149, 172
- 1 b, Lille Kongsmark, 50 parceller.........................................
26
- 13 c, Kirke Stillinge.............................................................
53, 67, 118
- 1 bt, AntvorskovHovedgård ...........................................................
83
Udkast til love for "Næsby StrandsGrundejerforening af 7.6.1971"
83
Matr.nr. 6 a, Holmstrup...............................................................................
92
- 7 a, Holmstrup.................................................................................
92
- 64 u, 75 v og 263 af markjorderne........................................
94
252 a og 252 b af markjorderne.................................................................
118
234.

SAGREGISTER
Sammenlægning og udstykning af 2 ac og 6 a, Store Kongsmark ....
4 sommerhusgrunde fra matr. nr. 12 c, Bildsø.........................................
Matr. nr. 11 f, Kirke Stillinge...................................................................

161
172
181

UNDERSTØTTELSESQRDN1NG FOR LØST ANSAT PERSONALE.
Axel W.D. Pind, gasværket .....................................................................
Elna R. L. Pedersen, enke efter H.A.S. Pedersen, arb.mand..........
Emma Johanne Nielsen, rengøringsass................
Ingemann Olsen, fhv. gasværksarbejder.....................................................
Robert Hansen, fhv. vejarbejder.................................................................
Lauritz Fr. Jensen, kommunalarbejder.......................................................
Aage Jakobsen, arbejdsmand ..........................................................................
Svend Aage Jensen, vandværksarbejder.....................................................
Ejner Clausen, vejmand..................................................................................

5
14
100
127
137
137
149
149
149

UNGDOMSBORGEN OG VANDRERHJEMMET.
Dækning af underskud for 1970/71 ...............................................................

177

UNGDOMS- OG EFTERSKOLEOPHOLD,TILSKUD TIL

Karl Johan Hansen, Høng Husmandsskole....................................... :..........
Anders Chr. H. Poulsen, "Den jyske Idrætsskole” ...................................
Preben Christensen, Sorø Ungdomsskole............................................
Grete Schmidt, Gymnastikskolen i Ollerup...............................................
Leif Christensen, Høng Landbrugsskole.......................................................
Kirsten F. Christensen, Sproghøjskolen, Kagelø Landbrugsskole.............
Anette Kjær Hedegård, Hørsholm Højskole...............................................
Hans-Peter Petersen, Kagelø Landbrugsskole...............................................
Benny Rosenkrans Petersen, Ungdomshøjskolen ved Ribe...........................

19
19
19
19
46
46
46
46
111

VALG.
Sammensætning af by udviklings udv. for Slagelse-egnen .........................
11
Medd. om valg af medlemmer til civilforsvarskommissionen...............
30
Niels Juul Dalsgaard, udtrådt af voksenundervisningsnævnet
og fritidskommissionen - valg af nyt medlem ...........................................
41
Nedsættelse af fremmedarbejderudvalg ......................................................... 49, 70, 105
Medlemmer af bestyrelsen for ”Den selvejende byggevirksomhed
for Set. Peders kommune" ................................................................................
49

23-5.

S AGREGISTER
Voksenundervisningsnævnet - formand og næstformand.........................
Folketingsvalg og folkeafstemning.............................................................
Ungdomssamvirket ophører sin virksomhed.............................................
Valg til bestyrelse for Slagelse sociale Boligselskab.............................
Nye medlemmer til diverse udvalg som følge af Egon Jensens
orlov................................................................................................................
Harry Eskildsen, arbejdsudvalget for lokalhistorisk arkiv i stedet
for Viggo Larsen ............................................................................................
Harry Eskildsen i fremmedarbejderudvalget i stedet for
E. Asmund
..............................................................................................
Harry Eskildsen i ejendomsudvalget i stedet for P. Christoffersen ....
Udvalget for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet - borgmester find. .
Medlemmer' af arbejdsudvalget vedr. sygekassens overgang til
kommunalt regie .............................................................................................. 149,
Revaliderings chef H.H. Martensen-Larsen, fritagelse fra hvervet
som medlem af skolenævn og -kommission ...........................................
Berigtigelse af folketingsvalglisten 1972/73 .............................................
166,
Kabelmester V. Riegels-Nielsen, medlem af skolenævn/Gymnasiet ..
Revalideringschef H.H. Martensen-Larsen fritagelse for hvervet
som formand for huslejenævnet.................................................................
Forældrevalgte medlemmer af skolenævnene til medl. af
skolekommissionen ..........................................................................................

69
77
104
105

115

136
136
147
147

168
158
169
168
168

189

VANDFORSYNINGEN.
Stillinge strands vandværk, udvidelse af vandindvindingsret.................
Bevilling kr. 122.000,- til fortsættelse af vandværkets ringled
ningsprojekt ......................................................................................................
Kirke Stillinge Vandværk, garanti for lån...............................................
Niels Hansen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester...............................
Mogens Lund Nielsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester.................
Næsby Strands vandværk, vandindvindingstilladelse...............................
Kendelse i landvindingssagen "Kirke Stillinge" .....................................
Mogens Olsen, aur. gas-, vand- og sanitetsmester.............................
Istandsættelse af vandværket på LI. Valby centralskole, till. bev. ..
Driftsassistent Sv. Aa. Nielsen, fremtidig klassificering.....................
Tilslutningsafgifter for husejere ved GI. Næstvedvej, Parcelgårdsvej, Brinkvej og Ingers vej ............................................................................
Vandboring til Kindertofte skole...............................................................
Lægning af 200 mm hovedvandledning ved Korsgade ...........................
Afdragelse af tilslutningsafgift for Skovsekvarteret subsidiært
kommunegaranti for lån................................................................................
Finn Hjortsø, Kirke Stillinge, vandindvindingstilladelse.......................
Svend Erik Larsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester.......................
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23
88
50
50
61
63
90
99, 133
106

41,

133
134
134
145
169
180

SAGREGISTER
VARMEFORSYNINGEN SE:

EL-OG VARMEFORSYNINGEN

VEJMASKINER.

Leje af ladebygning på Garvergård til garage.........................................

VEJVÆSEN SE:

81

GADER OG VEJE

VENSKABSBYER.
Afholdelse af ungdomsstævne - S.B.1.........................................................
Valkeakoski - indbydelse til 4 repræsentanter.........................................
45 gymnaster fra Huskvarna til arrangement med Slagelse
Gymnastikforening..........................................................................................

12
12
177

237

