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MØDET MANDAG DEN 10. APRIL 1 972.

Fraværende: Tove Munthe Fog, Frode Hansen og Palle Christoffersen.

Borgmesteren bød velkommen til gårdejer Hans Frandsen, der er ind
trådt i byrådet under Georg Bjørsums orlov.

Til behandling forelå:

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

k. Fra Kommunernes Landsforening er 24.3.1972 fremsendt
den af foreningen med Dansk Tandtekniker Forbund ind
gåede overenskomst for tandteknikere.
• D.K..832.
a - k. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

2

a. Ansøgning af 15.3.1972 fra A/S Tyvelse forsamlings
hus om tilskud.
Økonomiudvalget har 29.3.1972 indstillet, at der ydes et tilskud,
stort kr. 1.000, -.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 15.2.1972 fragymnastikforeningen A.I.G.,
Slagelse, om et tilskud til en gymnastikekskursion til Jemeppe i Belgien i tiden 2. - 6.3.1972.
Sportsudvalget har 21.3.1972 indstillet, at der bevilges et tilskud,
stort kr. 1.000, -, og at udgiften 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.
c. Ejendomsudvalget har 14.3.1972 ansøgt om tilladelse til at fore
tage en tilbygning, indeholdende toiletter og forstue,
til drengenes sovesal i feriekolonien i Bildsø Skov.
Udgiften anslås til kr. 20.000, - incl. moms og foreslås afholdt på kon
to 23 02 07, 1972/73, vedligeholdelse (budgetsum: kr. 25.000, -).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.123.6.
Blev imødekommet.
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d. Skolekommissionen har 27.3.1972 indstillet, at der i §3 i skole
planen for Slagelse skolevæsen tilføjes, at der kan op
rettes børnehaveklasser på Nørrevangsskolen fra begyn
delsen af skoleåret 1972/73.
D.K. .851.12.
Vedtoges.

e. Ejendomsudvalget har 27.3.1972 ansøgt om godkendelse af et af
stadsingeniøren udarbejdet projekt til idrætspladserne ved Marievangsskolen.
Udgifterne er anslået til kr.135.900,-, som kan afholdes inden
for den af byrådet til Marievangsskolens tilbygning m. v. den 22.6.1970, pkt.
7 d, givne bevilling.
Udvalget har samtidig ansøgt om tilladelse til at lade arbejdet udføre
af kommunens entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Ansøgningerne blev imødekommet.
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3. BEVILLINGSSAGER.

a. Vejudvalget har 16.3.1972 indstillet, atl. etape af Ant
vorskov Alle udføres i sommeren 1972, idet udvalget samti
dig har ansøgt om en bevilling, storkr. 220.000,- tildækning
af udgifterne ved denne etape, der omfatter:
Jordarbejde.
Færdiggørelse af skråninger og rabatter i vejens nordside.
Vej a fvanding.
Udlægning af bundsikringsgrus.
Udlægning af mekanisk stabilt grus på strækningen nærmest Slotsalleen.

Økonomiudvalget har 29.3.1972 indstillet, at der gives en be
villing, stor kr. 250.000,-, hvorved vejen forberedes til tunnel underførelse.
(Se byrådets møder den 27.9.1971, pkt. 4 k, og 13.12.1971, pkt. 6 i).
D.K. .811.
Vedtoges, - herunder den af økonomiudvalget foreslåede bevilling,
stor kr. 250.000, -.
b. Byggeudvalget vedr. opførelse af en ny skole i Østbyen har 16.3.
1972 fremsendt skitseprojekt samt overslag for opførelse af
en ny skole i Østbyen, idet udvalget har ansøgt om:
1. godkendelse af det fremsendte skitseprojekt,
2. den fornødne bevilling til 1. etape således, at byggeriet kan påbegyndes
den 1.8.1972 og stå færdigt august 1973, og
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3. at sagen må videreekspederes til Vestsjællands amtsråd i henhold til un
dervisningsministeriets cirkulære af 12.3.1970.

Skoledirektøren har 16.3.1972 fremsendt en redegørelse over udgiften
ved 1. etape.
Projektet er anbefalet af fælleslærerrådet, fritidskommissionen og sko
lekommissionen.
Anbefalet af økonomiudvalget, - herunder, at der gives en bevilling,
stor kr. 7.742.000,-, till, etape.
D.K.. 851.162.
Vedtoges, - herunder den af økonomiudvalget foreslåede bevilling,
stor kr. 7.742.000,-.
c. Ansøgning af 15.3.1972 fra S . I. K . S . , haludvalget, om
et tilskud, stort kr. 100 . 000 ,-, til et nyt gulv i Slagelsehallen, subsidiært har S.I.K.S. ansøgt om forhøjelse
af kommunens rente- og afdragsfrie lån i hallen.
Sportsudvalget har 21.3.1972 anbefalet ansøgningen og ansøgt om en
tillægsbevilling, stor kr. 100.000, -, til konto 20 09 20 01 02, 1972/73,
vedligeholdelse af Slagelsehallen.
Økonomiudvalget har 5.4.1972 indstillet, at der ydes S.I.K.S. et til
skud, stort kr. 80.000, -, til hjælp til dækning af udgiften ved det nye gulv
i Slagelsehallen på betingelse af, at gulvarbejdet udbydes i bunden licitation
mellem mindst 3 firmaer.
D.K..855.3.795.893.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, - idet byrådet samtidig gav
den fornødne tillægsbevilling.

4. VALG.
a. I henhold til bestemmelsen i § 13, stk. 6, i byrådets forretnings
orden vil den for tiden ledige plads i diverse udvalg m.v.
(som følge af revisor Georg Bjørsums orlov) være at besætte af ”Fæl
lesgruppen" .
Der vil herefter være at udpege et medlem til

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. viceborgmester,
økonomiudvalget,
vejudvalget,
civilforsvarskommissionen,
bestyrelsen for foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige,
bestyrelsen for Slagelse almennyttige Boligselskab,
den selvejende byggevirksomhed for Set. Peders kommune,
delegeret til Kommunernes Landsforening.
D.K..074.

4
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ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Følgende valgtes:
Holger Jensen.
Vagn Høgh Jensen.
Hans Frandsen.
Hans Frandsen.
Henry Madsen.
Vagn Høgh Jensen.
Hans Frandsen.
Vagn Høgh Jensen.

Endvidere valgtes til ejendomsudvalget Hans Frandsen i stedet for
Vagn Høgh Jensen, der udtræder af dette udvalg.

b. Som følge af indenrigsminister Egon Jensens or
lov vil der af den socialdemokratiske gruppe være at ud
pege et medlem til delegeret til Kommunernes Landsfor
ening.
D.K..074.
Arnold Pedersen valgtes. Som suppleant for Viggo Larsen nyvalgtes Erik
Asmund.
c. Kulturudvalget har 27.3.1972 indstillet, at Erik Asmund væl
ges til medlem af det rådgivende kontaktudvalg vedr. op
landsarbejdet, der i henhold til bibliotekslovens § 10, stk. 2, skal ned
sættes for Slagelse Centralbibliotek.
Udvalget har indstillet, at valget bliver gældende for tiden
indtil 31. marts 1974.
D.K..074.
Vedtoges.

For lukkede døre.
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5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Skoleudvalget har 16.3.1972 fremsendt 9 ansøgninger om stipen
dier fra elever på Nørrevangsskolen, som af forældrene er ind
sendt rettidigt, men ikke er nået rettidigt frem til udvalget.
Såfremt ansøgningerne havde været med fra starten, ville de pågælden
de være indstillet til stipendium, og udvalget har foreslået, at der ydes sti
pendier til de pågældende, ialt kr. 6.400, -.
Der vil som følge heraf blive en overskridelse af budgettet
på kr. 5.600,-, idet en stipendieportion på kr. 800, - ikke er udbetalt,
da den elev, der har fået tildelt beløbet, er udskrevet af skolen. Det ramme-

5

MØDET 10.4.1972

beløb, som kommunen kunne forvente refusion af,'er ikke overskredet herved,
men fristen for anmeldelse af beløbet til refusion i amtet er udløbet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Forslaget blev tiltrådt.

b. Ansøgning af 3.3.1972 fra bibliotekar Karen Margrethe
K a n d i n g om afsked pr. 30. juni d.å.
Anbefalet af kulturudvalget 27.3.1972.
D.K..084.
Bevilgedes.
c. Kulturudvalget har 27.3.1972 indstillet, at bibliotekar Niels
Østerskov Jensen, Nakskov, fra 1.7.1972 ansættes i den ledige
bibliotekarstilling i publikumsafdelingerne for voksne
ved Centralbiblioteket.
Udvalget har endvidere indstillet, at der tillægges Østerskov Jensen an
ciennitet fra 1.7.1969, og at der ikke fastsættes prøvetid.
D.K. .084.
Vedtoges.

d. Ansøgninger om tilladelse til udvidet åbningstid fra
1. J.E. Lindquist, kolonialforretningen ved N æ s b y Strand, i
tiden 26.4. - 1.10.1972 til kl. 22,00 på alle ugens dage og
2. Kurt Jørgensen, kolonialforretningen ved Bildsø Strand, i ti
den 1.4. - 1.9.1972 til kl. 21,00 på alle hverdage.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.5.
Blev imødekommet.
Økonomiudvalget blev bemyndiget til at træffe afgørelse i ansøgninger
om tilladelse til udvidet åbningstid i sommerhusområdet.

e. Sportsudvalget har 21.3.1972 indstillet, at stadea fgi ften for
kiosker på stadion, - der i budgettet for 1972/73 (konto 20 09 31 03 07)
er påregnet at indgå med kr. 6.000,-, - nedsættes til kr. 3.000,for 1972/73, idet S.I.K.S. agter at opsige lejekontrakten, såfremt den
budgetterede lejeforhøjelse fastholdes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.725.893.
Vedtoges.
f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 14 ansøgninger om skatte 
eftergivelse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K. .713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
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6. KØB OG SALG AF GRUNDE.
a. Vejudvalget har 22.3.1972 indstillet, at en op mod matr. nr.
55 fh af Slagelse købstads markjorder langs Klosterbankens østside
beliggende bred vejrabat overdrages Slagelse sociale
Boligselskab på følgende betingelser:
1. Boligselskabet betaler udgifterne ved skelforandringen.
2. Boligselskabet forpligter sig til at indhegne arealet, - dog således, at
der sikres oversigt ved hjørnet af Klosterbanken-Garvergårdsvej.
3. Der må til Klosterbanken kun anlægges 2 dobbeltudkørsler samt 1 enkelt udkørsel.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.
b. Vejudvalget har i anledning af planerne om at udvide cam
pingpladsen i Bildsø skov 15.3.1972 fremsendt et projekt, hvor
efter parkeringspladsen i skoven nedlægges mod, at der
i stedet anlægges en ny parkeringsplads nord for sko
ven. Projektet forudsætter, at den private fællesvej “Ådalen" forlægges
ca. 45 m mod nord. De samlede udgifter ved projektets gennemførelse er
anslået til kr. 362.000,-.
I budgettet for 1972/73 er der på konto 18 03 01 13 afsat kr. 150.000,til formålet, hvorfor det vi? være muligt at udføre 1. etape (arealerhvervel
se samt jord régulé ring og flytning af "Ådalen") i løbet af 1972.
Økonomiudvalget har 29.3.1972 indstillet, at der eksproprieres et ca.
6.300 m2 stort areal af matr.nr. 10 b, Bildsø by, ejer; gårdejer Aage J. Lar
sen, til brug for etablering af den nævnte parkeringsplads.
D. K. .811.656.1.01.
Projektet godkendtes, - og det vedtoges at ekspropriere som foreslået
af økonomiudvalget.
Projektet kan herefter iværksættes indenfor det på budgettet for 1972/
73 optagne beløb.
E. Anderberg kunne tiltræde byrådets beslutning for så vidt angår eks
propriationen - men stemte imod projektets igangsætning, indtil der fore
ligger en samlet plan for parkerings- og campingforholdene ved Bildsø.
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7. LEGATSAGER.

Til decision foreligger regnskab for året 1971 for værts
husholder Gudmann Nielsens mindelegat.
Regnskabet er revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, der ikke
har bemærkninger.
D. K..073.526.27.
Godkendtes.

MØDET 10.4.1972

8. BOLIGSAGER.
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Ansøgning af 1.3.1972 fra Hjalmar Jensen, Nyvej 1, om
tilladelse til at sammenlægge ejendommens 2 lejlighe
der til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.47-1.
Blev imødekommet.

9. BYGGESAGER.

a. Sparekassebestyrer Bent Elhart Nielsen, Islands
vej 8, matr. nr. 55 ix af markjorderne, har 20.3.1972 an
modet om fornyet behandling af et af boligministeriet med
delt afslag på en ansøgning om dispensation fra bygnings
vedtægtens § 19, stk. 5, vedr. udnyttelsesgraden på ejen
dommen.
Ejendomsudvalget har 27.3.1972 indstillet, at ansøgningen påny frem
sendes til boligministeriet med byrådets anbefaling.
D.K..785.072.13.24 C-8.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Boligministeriet har 9.2.1972 anmodet byrådet om en udtalel
se i anledning af en af ejendomsudvalget truffet afgørelse vedr. bereg
ning af bruttoetageareal på ejendommen matr. nr. 18 cs,
Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge sogn, ejer: tømrerme
ster Kurt Rasmussen. Ved beregningen af udnyttelsesgraden har udvalget med
regnet et overdækket areal (terrasse).
Ejendomsudvalget har indstillet, at det fastholdes, at terrassearealet
skal medregnes i bruttoetagearealet*.
D.K..785.072.13.332.
Ejendomsudvalgets indstilling blev tiltrådt.

10. SOCIALSAGER.

10
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MØDET MANDAG DEN 24. APRIL 1 972.
Fraværende: Viggo Marker, der dog kom tilstede under behandlingen
af punkt 4 d.
Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.
a - m. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
n. Beretning fra stadsdyrlægen vedr. levnedsmiddel hygiejnen i Korsør og Slagelse i året 1971.
D.K..773.1.077.7.

o. Regnskabsberetning for året 1970/71 for sygehuse
ne i Slagelse og Korsør.
D. K.. 842.11.073.52.
p. Fra Kommunernes Landsforening er 12.4.1972 fremsendt
meddelelse om de fra 1.4.1972 gældende regler for fradrag i tjene stemænds løn for naturalydelser.
D.K..087.41.
q. Fra Kommunernes Landsforening er 12.4.1972 fremsendt
meddelelse vedr. fornyelse af overenskomst vedr. ledere
ved alderdomshjem samt syge- og plejehjem, der ikke
har uddannelse som statsautoriseret sygeplejerske samt
disses ægtefæller.
D.K. .832.

r. Likviditetsoversigt for 1972/73.
(Oversigten er tilsendt byrådets medlemmer).
D.K..073.521.72/73.
a - r. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 1.2.1972 fra Andelsselskabet Nordrupvester
vandværk om yderligere kommunekaution for 3 20 -årige
annuitetslån i Kreditforeningen af Kommuner i Danmark
på ialt kr. 120.000,- fordelt således:

kr. 30.000,-, 27. serie, 7%,
40.000,-, 33. serie, 7%, og
50.000,-, 14. serie, 5.1/2%.
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Kommunen har tidligere kautioneret for 3 lån i Kreditforeningen af
Kommuner i Danmark på ialt kr. 240.000, -, hvilket beløb bl. a. som følge
af større kurstab end beregnet samt merudgift som følge af udvidelse af led
ningsanlægget har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.
Værkudvalget har 11.4.1972 anbefalet, at ansøgningen imødekommes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.5.
Bevilgedes.
b. Ansøgning fra Slagelse Firmasport om hjælp til dæk
ning af udgifterne ved en motionskampagne for kommu
nens borgere i maj måned 1972. Udgifterne i forbindelse med ar
rangementet anslås til kr. 3.500, -.
Sportsudvalget har 11.4.1972 indstillet, at der ydes et tilskud,
stort kr. 1.250,-, og foreslået, at udgiften afholdes på konto 20 09 16 03,
1972/73, støtte til sport og andre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 3.3.1972 fra S . I. K . S . om m ed le ms tilskud
til idrætsforeningens medlemmer under 18 år.
Sportsudvalget har 21.3.1972 indstillet, at der ydes et tilskud , stort
kr. 15, - pr. medlem, - ialt for 2.411 medlemmer kr. 36.165, -. Udgiften
foreslås afholdt på konto 20 09 16 03, 1971/72, støtte til sport og andre ung
domsformål.
Sportsudvalget har 11.4.1972 meddelt, at medlemstallet for alle forenin
ger er kontrolleret på grundlag af foreningernes medlemslister udarbejdet den
31.12.1971.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 9.3.1972 fra Lands g rav Friskole omet til
skud for året 1971/72.
Skoleudvalget har 12.4.1972 indstillet, at der ydes friskolen det på
budgettet for 1972/73, konto 16 31 00 00 - 09, afsatte beløb: kr. 6.000, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .078.51.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges.

e. Fra sundhedskommissionen er 13.4.1972 fremsendt et forslag til
tillæg til de i Slagelse kommune gældende sundhedsved
tægter.
I henhold til tillægget skal a 11 kød og andre dele af vildsvin
og bjørne fremover inden forhandling i kommunen under-
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kastes trikinundersøgelse ved den kommunale levnedsmid
delkontrol, - idet sundhedskommissionen iøvrigt ved tillægget bemyndi ges til at fastsætte, at også andre dyr skal underkastes trikinkontrol, forinden
forhandling finder sted.
Sundhedskommissionen har oplyst, at politimesteren for sit vedkommen
de ikke kunne tiltræde, at forslaget omfatter "bjørne".
D.K..772.077.6.
Fotslaget blev tiltrådt.
f. Vejudvalget har 11.4.1972, - under henvisning til bestemmel
serne i bekendtgørelse af 3.3.1972 fra ministeriet for forureningsbekæmpelse
om etablering af nedgravede samletanke for husspildevand
indstillet,
1. at vejudvalget bemyndiges til at træffe aftale med grundejerne om modta
gelse af husspildevand fra samletanke,
2. at det stilles som en betingelse, at husspildevandet af en slamsuger føres
direkte fra samletanken til kommunens renseanlæg, og
3. at der opkræves en afgift på kr. 20, - pr. aflæsning fra slamsuger.
Økonomiudvalget har 18.4.1972 anbefalet udvalgets indstilling, - dog
således, at der i pkt. 3 efter "afgift" tilføjes, "der indtil videre fastsættes
til kr. 20, - o.s.v."
D.K. .777.8.628.2.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges med den af økonomiudvalget fore
slåede ændring.

g. Fra vejudvalget er 18.4.1972 fremsendt forslag om navngiv
ning af følgende veje:
A. 9 boligveje på matr. nr. 6 a, Holmstrup (Jonsgården).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cellovej,
Triangelvej,
Guitarvej,
Klavervej,
Orgelvej,
Paukevej,
Trommevej,
Violinvej,
Flygelvej.

B. 8 boligveje på matr. nr. 7 £, Holmstrup (kommunens
udstykning).
1. Basunvej,
2. Fagotvej,
3. Fløjtevej,
4. Klarinetvej,
5. Obovej,
6. Trompetvej,
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7. Tuba vej.
8. Saksofonvej.
C. 2 boligveje på matr. nr. 1 b t, Antvorskov Hovedgård
(Herthalund)
1. Herthalund,
2. Herthahøj.

D. 1 boligvej på matr. nr. 1 dn, Antvorskov Hovedgård
(Bent Nielsen Typehuse A/S).
Munkebakken.

E. 1 sidevej til Slotsalleen ved matr. nr. 1 df m. fl.
Krogen.
F. Parallelvej vest for Skælskørvej ved viadukten.
Bygtoften.

G. Parallelvej øst for Skælskørvej
Ærøve j.

ved viadukten.

H. Sidevej til Kalundborg ve j ved vandværket.
Vandværksvej.

I. Sidevej til Kalundborgvej ved renseanlægget.
Rensevej.

J. Sidevej til Slotsalleen ved Liselund og militærnægterskolen.
Liselundvej.
K. Sidevej til Ingemannsvej ved matr. nr. 363 b m. fl.
Ålandsvej.

L. Sidevej til Fynsvej ved matr. nr. 15 £ m. f 1.
Langelands vej.
Udvalget har endvidere indstillet, at sidevejen til Kalundborgvej:
"Elmevej" får navneforandring til "Ellevej", samt at den strækning af Ny
Næstvedvej, der indgår i hovedlandevejen får navneændring til "Sdr. Ring
gade" .
D.K. .811.121.1.
Vejudvalgets forslag for såvidt angår pkt. C - L - herunder, at "Krogen"
i pkt. E ændres til "Munkestien" vedtoges. Med 14 stemmer mod 5 stemmer,
idet 1 medlem undlod at stemme, vedtoges endvidere vejudvalgets forslag A og B.
h. Ansøgning af 28.2.1972 fra Erik Meyer & Co. A/S for An
delsselskabet Nordrupvester vandværk om vandindvindingsret på matr. nr. 27 a, Nordrup by, N ord ru pv es te r sogn.
Værkudvalget har 11.4.1972 foreslået, at det meddeles landvæsenskommissionen, at der fra Slagelse kommunes side intet er at erindre mod, at
andelsselskabet får den ønskede tilladelse til indvinding af 60.000 m3 vand
årligt.
D.K. .824.11.628.112.1.
Værkudvalgets forslag blev tiltrådt.
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i. Værkudvalget har 6.4.1972 foreslået, at Slagelse Vandværk
overtager Holmstrup Vandværk snarest muligt, og at der sam
men med repræsentanter for Holmstrup Vandværk udar
bejdes regler for overtagelsen, herunder at der skabes
klarhed over værkets formueforhold.
Økonomiudvalget har 18.4.1972 foreslået, at der optages forhandlinger
om sagen, og at disse føres af borgmesteren, Helge Jensen og Carl Veysmann.
D.K..824.11.628.134.
Værkudvalgets forslag blev i princippet tiltrådt, - idet økonomiudval
gets forslag iøvrigt vedtoges.
k. Skoleudvalget har 6.4.1972 foreslået, at den nye skole i Øst 
byen benævnes. S øndermarksskolen .
D.K. .851.162.
Skoleudvalgets forslag vedtoges med 11 stemmer, idet 5 medlemmer
stemte for et forslag om, at skolen benævnes "Etterbjergskolen”, medens 4
medlemmer undlod at stemme.

l. Værkudvalget har 1.3.1972, - med ændring af 11.4.1972, fremsendt følgende indstillinger:
1. at der indføres ensartede betingelser for levering af vand til alle hushold
ningsforbrug under vandværkets forsyningsområde, - således at de i dag
i ca. 80 mindre ejendomme i de tidligere landsogne opsatte målere de
monteres og forbruget beregnes efter haneafgift, og
2. at al havevanding forbydes, idet det dog stadig skal være tilladt at vande
med kande eller lignende. Udvalget har i den forbindelse foreslået, at de
til ha ve vandings formål opsatte vandmålere demonteres, men at de haner,
der er installeret i forbindelse med disse målere, tillades bibeholdt mod
betaling af en årlig afgift på kr. 13,20.
Udvalget har bemærket, at vanding til erhvervsformål ikke
ønskes omfattet af sidstnævnte forbud.
Økonomiudvalget har 19.4.1972 tiltrådt værkudvalgets indstillinger.
D. K..824.11.628.17.681.121.
Værkudvalgets indstillinger vedtoges.

3. VALG.
Fra Herbergs-Ringen er 13.4.1972 fremsendt forslag om, at
turistchef Birgith Jensen, Kongelyset 3, vælges som medlem
af det af byrådet nedsatte udvalg for Ungdomsborgen og
Vandrerhjemmet i stedet for fru Jenny Laursen Vig, der
som følge af sygdom ikke længere ser sig i stand til at påtage sig hvervet.
D.K. .074.
Vedtoges.
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For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

]_1|

a. Værkudvalget har 5.4.1972 indstillet, at der meddeles montør
Tage Rud Jensen, c/o Bent Nielsen Typehuse A/S, autori
sation som fjernvarmeinstallatør under Slagelse kommunes varme
værk.
D. K..072.211.
Vedtoges.

b. Fornyet behandling afansøgning af 9.3.1972 fra vognmand Viggo Jensen, Kongstedsvej 13, om godkendelse som taxa
vognmand hos Slagelse Taxa.
Efter fornyet overvejelse af sagen har vejudvalget 18.4.1972 oplyst, at
Slagelse Taxa har frafaldet sin tidligere meddelelse om, at Taxa kun er inter
esseret i en yderligere droschebevilling, såfremt denne tildeles Viggo Jensen.
Vejudvalget har herefter fastholdt den under 21.3.1972 fremsendte ind
stilling om, at antallet af droschebevillinger udvides med 1 bevilling til ialt 25
og således, at bevillingen opslås ledig ved offentlig bekendtgørelse.
(Se mødet 27.3.1972, pkt. 3 1).
D.K..811.123.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ejendomsudvalget har 18.4.1972 til den ledige stilling som
lejrchef og opsynsmand i Bildsø indstillet følgende i den
angivne rækkefølge:
1. Viggo Hedegaard Jensen, Baggesensgade 59, og
2. Otto Nielsen, Klosteigade 22, st. th.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 20 ansøgninger.
D.K..823.149.
Viggo Hedegaard Jensen blev ansat i stillingen.

d. Økonomiudvalget har 18.4.1972 efter en forhandling med det af by
rådet nedsatte udvalg for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet indstillet, at
administrationen og driften af Ungdomsborgen og Vandrer
hjemmet med tilhørende campingplads med virkning fra
1. august 1972 overgår til kommunal administration.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet, at der gives dette bemyndi
gelse til at optage forhandling med den nuværende bestyrer: Wagner Gram om
ansættelse under kommunen.
D.K. .851.428.
Udvalgets indstillinger vedtoges, idet dog E.L. Anderberg ikke kunne stem
me herfor, idet han forbeholdt sig sin stilling, indtil der foreligger regnskab for
Ungdomsborgens udvidelse.
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e. Fra økonomiudvalget er fremsendt 3 ansøgninger om skat
teeftergivelse, påført indstillinger ffa udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

5. KØB OG SALG AF GRUNDE.
a. Ansøgning af 6.4.1972 fra distriktschef Georg Petersen,
Parkvej 3, om køb af parcel 18, matr. nr. 76 x af Slagelse
købstads markjorder, Rønnebærvej 9.
Økonomiudvalget har 18.4.1972 indstillet, at grunden, af areal
1.423 m2, sælges til ansøgeren. Pris: kr. 55.540,10, hvoraf 60 % betales
kontant. Udover købesummen skal køberen kontant betale en tilslutningsaf
gift for fjernvarme på kr. 9.200, - incl. moms. Endvidere skal køberen be
tale kloakbidrag i henhold til kendelse fra landvæsenskommissionen.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet, at en af ansøgeren sam
tidig fremsendt ansøgning om dispensation fra deklara
tionens § 2 a imødekommes, således at bebyggelse kan finde sted
udenfor det i deklarationen fastsatte byggefelt.
D. K.. 073.511.2.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
b. Ansøgning af 8.4.1972 fra G re the K.. Hansen, Holbækvej
136 B, om køb af matr. nr. 278 _1 af Slagelse købstads mark
jorder, beliggende mellem Sorøvej og Nørre Ås.
Stadsingeniøren har 13.4.1972 oplyst, at der på ejendommen agtes op
ført bolig og tømrerværksted.
Grunden, af areal 2.479 m2, hvorfra dog går ca. 280 m2 til en offent
lig gangsti, er ledig, idet en tidligere køber ikke har underskrevet slutseddel
eller indbetalt den kontante del af købesummen.
Økonomiudvalget har 18.4.1972 indstillet, at ejendommen sælges til
ansøgeren for kr. 22,- pr. m2 incl. vejbidrag., excl. lednings- og kloakbidrag.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

6. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 12.2.1972 fra Inger Raaschou, Byskov Alle
22.st. tv., om tilladelse til, at en del af lejligheden
anvendes som tegnestue.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.,778.54.5 B-22.
Bevilgedes.
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b. Ansøgning af 2.3.1972 fra former Børge Nielsen, Vester
vang 16, om tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden
i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 4.4.1972 indstillet, at lejligheden opret
holdes som selvstændig lejlighed, men at Børge Nielsens børn god
kendes som lejere indtil videre.
D.K. .778.54.86-16.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.

7. SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 14.3.1972 fra lektor Birthe Jacobsen om
forlængelse af den hende meddelte orlov uden løn fra
Slagelse Gymnasium og HF-kursus fra 1.8.1 972 .- 31.7.
1 973 .
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 5.4.1972 fra overlærer Aase Carstensen,
Østre skole, om nedsættelse af det pligtige ugentlige ti
metal i skoleåret 1 972/73 til 16 timer.
Skolekommissionen har 14.4.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes mod tilsvarende lønnedgang.
D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 4.4.1972 fra lærer K.L.B. Rasmussen, Hal
lelevskolen, om timereduktion som følge af deltagelse
i kurser i socialpsykologi og almen udviklingspsykologi
i 1972/73.
Ansøgningen er motiveret med, at der fra Lærerhøjskolen er meddelt
afslag på en ansøgning om optagelse på et grundkursus.
Skolekommissionen har 14.4.1972 indstillet, at ansøgningen ikke
imødekommes.
D.K..851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

d. Skolekommissionen har 19.4.1972 indstillet, at faglærer i
husgerning Anna Frostgård ansættes som timelærer ved
Slagelse kommunale skolevæsen fra 1 . 8.1 972.
D.K..851.11.
Vedtoges.
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e. Skolekommissionen har 14.4.1972 indstillet, at der meddeles time
lærer Mogens Schmidt Pedersen varig ansættelse ved Sla
gelse kommunale skolevæsen fra 1.8.1971.
D.K..851.11.
Vedtoges.

Udenfor dagsordenen
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8. indstilling af 24.4.1972 fra økonomiudvalget om, at fuldmægtig Knud
Aage Christiansen på grund af sygemelding fra pantefoged M. Stougaard autoriseres til at foretage udpantning for skatter og
afgifter, der opkræves eller inddrives af kommunen.
D.K..084.
Vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 8. MAJ 1 972.
Fraværende: Erling Anderberg, Palle Christoffersen og Viggo Marker.
Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.
a - c. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

d. Fra Vestsjællands amtskommune, vandinspektoratet, er 25.4.1972
fremsendt resultaterne af nogle af vandinspektoratet udtagne
spildevandsprøver samt analyse journaler vedr. udløb fra
og bemærkninger til diverse renseanlæg i Slagelse kommune.
D.K. .777.8.628.2.
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3 3

e. Fra Kommunernes Landsforening er 19.4.1972 fremsendt
eddelelse om fornyelse af overenskomst om aflønning
.v. af ikke-tjenestemandsansatte laborantelever, labo
ranter og laboratorieteknikere.
D.K..832.
a - e. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 23.10.1971 fra Kirke Stillinge Vandværk
om kommunegaranti for et lån stort kr. 180.000, - til eta
blering af vandforsyning i Øster Stillinge by.
Værkudvalget har 26.4.1972 anbefalet ansøgningen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.5.
Bevilgedes.
b. Økonomiudvalget har 3.5.1972 fremsendt et af ejendomsudvalget
udarbejdet forslag til lejekontrakt med Slagelse Børnehave
seminarium vedr. matr. nr. 178 a_ af Slagelse bygrunde.
Økonomiudvalget har påført det af ejendomsudvalget udarbejdede for
slag diverse ændringer og indstiller det herefter udfærdigede forslag til byrå
dets godkendelse.
D.K..073.513.2.
Det af økonomiudvalget udfærdigede forslag vedtoges.

c. Økonomiudvalget har 3.5.1972 indstillet, at byrådets ordi
nære møde den 22. 5. 1972 (2. pinsedag) aflyses, og at der
i stedet afholdes byrådsmøde den 23. maj, kl. 19,00.
D.K..077.6.
Vedtoges.

d. ”Legepladsudvalget”, v/Hanna Bab, Ægirsvej 14,
har 16.3.1972 fremsendt et forslag til etablering af en lege
plads på grunden Ægirsvej 29.
Udvalget har ansøgt kommunen om

1. tilladelse til at indrette legepladsen i henhold til en fremsendt skitse, i den takt, det bliver økonomisk muligt,
2. tilladelse til at benytte arealet i en periode af minimum 2 år fra 1..6.1972,
3. almindelig vedligeholdelse af det haveanlæg, der er etableret af kommu
negartneren,
4. en renovationsordning med 1 sæk incl. stativ,
5. opsætning af 2 bænke,
6. hjælp ved jordarbejde i forbindelse med indretning af sandkasse, og
7. økonomisk støtte i form af tilskud på kr. 2.000, -.

20
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Ejendomsudvalget har 18.4.1972 udtalt, at udvalget intet har at ind
vende mod, at arealet i indtil 2 år anvendes som legeplads.
Sportsudvalget har 11.4.1972 anbefalet ansøgningen, - idet udvalget
dog ikke kan anbefale, at der ydes direkte tilskud til legematerialer. Med
hensyn til pkt. 6 har udvalget foreslået, at kommunen etablerer en sandkasse
efter retningslinier, udarbejdet af kommunegartneren.
Stadsingeniøren har 20.4.1972 tilsluttet sig sportsudvalgets udtalelse, herunder at kommunens gartnerafdeling eventuelt udfører sandkassen,. - udgift ca.
kr. 2.000, -, der eventuelt vil kunne konteres på byggemodningsregnskabet
for udstykningen.
Økonomiudvalget har 3.5.1972 meddelt, at dette ikke kan gå ind
for ejendomsudvalgets og sportsudvalgets indstillinger.
D.K..777.8.712.2.
Med 11 stemmer mod 6 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme,
vedtoges det at afslå ansøgningen.
e. Ejendomsudvalget har 25.4.1972 indstillet, at der fastsættes
følgende takster gældende for campingpladsen i Bildsø:
For overnatning: kr. 4, - for voksne og kr. 2, - for børn pr. nat.
For langtidscampering: kr. 250. - pr. måned, - hvilken takst også
foreslås anvendt for campering ved stranden.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..823.149.
Med 15 stemmer mod 3 stemmer vedtoges de foreslåede takster på
kr. 4, - og kr. 2, - for overnatning for henholdsvis voksne og for børn under
12 år, - gældende pr. døgn. Spørgsmålet om fastsættelse af takster for langtidscampering tilbagesendtes til ejendomsudvalget til fornyet overvejelse.
E. Lindequist Madsen og Inger Nørgaard motiverede deres afstemning
imod ovematningstaksteme med manglende oplysning om de ved stranden
gældende takster.

f. Diverse oplysnings - forb und har 1.3.1972 forespurgt,
hvorvidt det kan forventes, at kommunen i 1 972/73 vil
dække kørselsudgifter til lærerne i aftenskolen udover
40 km fra bopæl til undervisningssted.
Voksenundervisningsnævnet har 14.3.1972 indstillet, at der ydes til
skud til kørsel for lærere i HF-undervisningen udover de 40 km i de tilfælde,
hvor det er nødvendigt for at skaffe kvalificerede lærerkræfter samt i spe
cielle tilfælde indenfor almen voksenundervisning i de tilfælde, hvor vok
senundervisningsnævnet efter ansøgning kan gå ind herfor.
Fritidskommissionen har 12.4.1972, - med skoleudvalgets tiltræden, anbefalet voksenundervisningsnævnets indstilling om kørselstilskud til lærere
i HF-undervisningen, - hvorimod kommissionen ikke kan gå ind for nævnets
indstilling om kørselstilskud i specielle tilfælde for lærere i den øvrige fritids
undervisning.
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Økonomiudvalget har 1.5.1972 anbefalet fritidskommissionens og skole
udvalgets indstilling.
D.K. .851.483.
Fritidskommissionens og skoleudvalgets indstilling vedtoges.
g. Fritidsnævnet, fri tids kommissionen og sportsudvalget har 12.4.1972
indstillet, at der for budgetåret 1972/73 ydes tilskud til
uddannelse af ledere og instruktører indenfor fritidsvirk
somhed for børn og unge efter de fra 1 970 til dato gæl
dende retningslinier.
Udgiften foreslås som hidtil afholdt på konto 20 09 16 03, støtte til
sport og.andre ungdoms formål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .851.483.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
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a. Sportsudvalget har 25.4.1972 ansøgt om en tillægsbevilling,
storkr. 10.000,-, til konto 20 01 04 09, 1972/73, til indkøb af
en triplexklipper til en samlet pris af kr. 29.464,-. På
budgettet er til formålet optaget kr. 20.000, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 25.4.1972 fra socialudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1971/72:

konto 11 05 05, kontorholdsudgifter og EDB-arbejde: kr. 45.000, -,
konto 12 08 01, offentlig foisorg, forskellige udgifter udenfor refusionsord
ningen: kr. 6.000, -,
konto 13 05 02 08, plejehjemmet Byskovvej, inventar: kr. 30.000, -,
konto 13 06 02 04, Bredahlsgade 2 - 12, brændsel: kr. 11.000, -,
konto 13 06 02 05, Bredahlsgade 2 - 12, vedligeholdelse: kr. 10.000, -,
konto 14 01 11 01, dagplejeformidlingen, lønninger: kr. 18.000, -,
konto 14 05 02 01, hjemmehjælp, løn og befordringsgodtgørelse: kr. 320.000, -,
°g
konto 14 06 01 06, særligt børnetilskud: kr. 100.000, -.
Udvalget har bemærket, at der kan forventes statsrefusion af ovennævn
te ialt kr. 540.000, - på ialt kr. 299.300, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 26.4.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevilling,
stor kr. 120.000,-, til konto 18 03 01 13-50, parkering Bildsø
Skov.
Såfremt bevillingen gives, vil det være muligt i indeværende år at an
lægge 96 parkeringspladser.
Økonomiudvalget har 3. 5.1972 med 4 stemmer mod 1 stemme indstil
let, at ansøgningen om tillægsbevilling ikke imødekommes, - men at der
iøvrigt af vejudvalget kan disponeres indenfor budgettets rammer.
D.K..823.149.
Ansøgningen blev forkastet med 12 stemmer imod 5 stemmer, idet 1 med
lem undlod at stemme.

For lukkede døre

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Landsretssagfører Kjell Suadicani har 5.4.1972 på foran
ledning af landbrugsministeriet anmodet om en udtalelse fra byrådet
i anledning af, at baron Wedell-Neergaard, Næsby ved Skoven,
har bortforpagtet den til hans ejendom matr. nr. 6 d, Næs
by ved Skoven, Sorterup sogn, hørende landbrugsjord til
gårdejer Bent Petersen, Næsby ved Skoven.
Økonomiudvalget har 3.5.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Vejudvalget har 26.4.1972 til byrådets godkendelse fremsendt de
med ejerne af matr. nr.
7 an, Holmstrup by, og matr. nr.
12 £, Slagelse markjorder, opnåede forlig om erstatninger
på henholdsvis kr. 10 . 000 ,- og kr. 2.080 ,- i forbindelse
med de offentlige kloakledninger, der er lagt over de pågældendes grunde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.003.13.
Godkendtes.
c. I anledning af de af byrådet pålagte oversigtsservitutter på 6 ejendom
me ved Tuba vejs udmunding i Valbygårdsvej har vejudvalget 26.4.1972 ind
stillet til byrådet, at de med 5 grundejere ved en åsteds- og for
ligsforretning afsluttede forlig godkendes.
Med 1 grundejer er der ikke opnået forlig, og udvalget
har oplyst, at denne sag vil blive indbragt for taksationskommissionen.
Resultatet af forligene er følgende:
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Vedr. matr. nr. 7 fa, Holmstrup by.
Forlig om erstatning på kr. 4.100,
Grundejeren køber af kommunen et tillægsareal på ca. 205 m2 for en
pris af kr. 20, - pr. m2 eller ialt kr. 4.100, -. Da erstatningen og købsprisen
er af samme størrelse, skal der ikke udbetales nogen kontant erstatning til
denne grundejer.
Vedr. matr. 7 ej?, Holmstrup by.
Forlig om en erstatning på kr. 2.240, -.

Vedr. matr. nr. 7 fo, Holmstrup by.
Forlig om en erstatning på kr. 520, -.
Vedr. matr. nr. 7 fh, Holmstrup by.
Vejudvalget har tilbudt en erstatning på kr. 6. 780, -. Herudover har ud
valget tilbudt at udføre ny indkørsel, 2 parkeringspladser samt forskellige æn
dringer af haven.
Grundejeren, overlærer Jørgen Videbæk, finder imidlertid, at erstatnings
beløbet bør være ca. kr. 11.000, -.
Vejudvalget har i sit møde den 24. april vedtaget at fastholde sit forligstilbud og at indbringe sagen for taksationskommissionen.
Vedr. matr. nr. 7 ee, Holmstrup by.
Forlig om en erstatning på kr. 1.750, -.
Vedr. matr. nr. 7 e a, Holmstrup by.
Forlig om en erstatning på kr. 250, -.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.511.2.003.13.
Godkendtes.
d. Ansøgning af 28.3.1972 fra kommuneassistent Grete Mahnkopf, social- og sundhedsforvaltningen, om afsked pr. 31.5.
1972.
Anbefalet af socialudvalget og økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
e. Ansøgninger fra
fuldmægtig Hugo Schmidt og
fuldmægtig Mogens Pedersen,
skatteinspektoratet, om aflønning i overensstemmelse med reglerne i cirkulære
af 6.1.1972 fra Kommunernes Landsforening vedr. løn- og ansættelsesvilkår for
skatterevisorer, - idet begge samtidig har anmodet om aflønning i lønramme
K 28 (35/41).
Økonomiudvalget har 27.4.1972 anbefalet, at de pågældende overføres
til revisorstillinger (K 23), - idet økonomiudvalget endvidere har anbefalet, at
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Kommunernes Lønningsnævn ansøges om godkendelse af, at de pågældende op
rykkes fra K 23 (fuldmægtigklassen) til K 28 (ekspeditionssekretærklassen).
D.K..084.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.
f. I anledning af, at murermester Bernhard Hansen, Bager
vej 9, har fremsendt anmodning om byggemodn ing af 9 parceller,
beliggende mellem Hjorthøjvej og Ma rg rethe ve js forlæn
gelse, har vejudvalget 27.4.1972 oplyst, at det vil være nødvendigt
at forlænge de offentlige spildevands- og regnvandslednin
ger i Margrethevej med ca. 140 m.
I den anledning har udvalget indstillet;
1. at kloakarbejdet overdrages murermester Bernhard Hansen for kr. 22. 950, excl.moms eller kr. 26.392,50 incl. moms,
2. at projektering af samt tilsyn med kloakarbejdet overdrages ingeniørfirmaet
H. Jul. Fjerring A/S,
3. at der gives en bevilling på kr. 30.000, - til dækning af udgifterne ved ar
bejdets gennemførelse incl. honorarer, administration og moms, og
4. at det kloakbidrag, der i henhold til landvæsenskommissionens regnskabsken
delse af 18.4.1967 skal betales af de 9 parceller, kræves indbetalt kontant,
således at kloakbidraget modregnes i den entreprisesum, der skal udbetales
til murermesteren.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

g. Vejudvalget har 26.4.1972 ansøgt om godkendelse af et pro
jekt til lukning af GI. Holbækvej ved Sorøvej.
Udvalget har samtidig ansøgt om bemyndigelse til at forhandle
med ejeren af matr. nr. 69 bh , Københavns Telefonaktieselskab, om erhvervelse af ca. 55 m2 til formålet.
Udvalget har oplyst, at udgifterne er anslået til kr. 40.000, - , - hvilket
beløb er optaget på budgettet for 1972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Godkendtes, idet den ansøgte bemyndigelse samtidig blev givet.

h. Fra vejudvalget er fremsendt referat af et vej syn den 9.3.
1972 samt forslag til byrådsbeslutning vedr. den private fæl
lesvej, der udgår fra Mariendals Alle mellem matr. nr.
3 dp og 3 dv, Slagelse markjorder, og forløber mod syd til
et gartneri på matr. nr. 8 e og 40 _c, Landsgrav by.
Udvalget har indstillet, at sagen afgøres således;
1. Det pålægges ejerne af matr. nr. 3 dp og 3 dv at udlægge hjømeafskærin
ger 3 x 3 m. Kommunen tilbyder hver af ejerne en erstatning på kr. 150, -.
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2. Det pålægges gartner Rasmus Nielsen at befæste og asfaltere vejen i 3 m
bredde på den strækning, der ligger mellem matr. nr. 3 dp og 3 dv.
3. Gartner Rasmus Nielsen opfordres til at udvide vejen ved at inddrage et
haveareal fra matr. nr. 8 e samt eventuelt købe en strimmel fra matr.
nr. 3 dv.
4. Gartner Rasmus Nielsen opfordres til at købe areal fra matr. nr. 3 ef til
en minimum 8 m bred adgangsvej fra Kongstedsvej.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
i. Ejendomsudvalget har 24.4.1972 indstillet, at der træffes aftale
med arkitekt Tage Corfitsen om følgende honorering i
forbindelse med opførelsen af Søndermarksskolen, - dog
med den tilføjelse, at der i honoraret foretages et fradrag pa
6 %: "Arkitektfirmaets ydelser, honorering m.v. sker i henhold til Dan
ske Arkitekters Landsforbunds ” Vedtægt for arkitektvirksomhed”
vedtaget den 13. juni 1970 samt Danske Arkitekters Landsforbunds ” Hono rarregler for bygningsarbejder og bebyggelsesplaner"
vedtaget den 5. november 1958.
Arbejdsplanlægning og andre "Ydelser, der betales særskilt” i henhold
til honorarregleme, honoreres som "Arbejde i regning".
Honorar for konduktørarbejde beregnes som 20 % af det samlede ho
norar. "
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

k. Vejudvalget har 27.4.1972 indstillet, at der pålægges parcel
lerne matr. nr.e 5 _s_, 5 £, 5 u, 5 v og 5 x af Landsgrav
by et vejbidrag på kr. 5,- pr. m2 til Hjorthøjvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.625.73.
Vedtoges.

l. Værkudvalget har 26.4.1972 efter en afholdt licitation indstillet, at
lednings entreprisen og graveentreprisen i forbindelse med
etablering a f hoved vandledninger i Skovse-området over
drages henholdsvis firmaet H.P. Christensen & Sønner,
Løvegade 30, og firmaet Bo Larsen, Vestergade 15.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .824.11.628.14.
Vedtoges.
m. Ansøgning af 21.4.1972 fra telefonistinde Dorthea Nielsen
om afsked pr. 30. juni 1972 på grund af alder.
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Endvidere er ansøgt om understøttelse i henhold til understøtteis es ord
ningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.
Økonomiudvalget har 3.5.1972 anbefalet, ar der ydes ansøgeren under
støttelse (årlig understøttelse kr. 540,-+ dyrtidstillæg, ialtp.t. kr. 3.116,40).
Udvalget har tilføjet, at det i sit møde den 2.5.1972 har vedtaget at
imødekomme frk. Nielsens ansøgning om afsked.
D.K. .075.5.084.
D.K..831.087.43.
Bevilgedes understøttelse som foreslået af økonomiudvalget.
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5. KØB OG SALG AF GRUNDE.

a. Revisor Preben Larsen, København, har 26.2.1972 for Thora Hansen,
Valbygårdsvej 20, forespurgt, om kommunen er interesseret i at
erhverve ca.425 m2 af den hende tilhørende ejendom matr. nr.
7 bo og 7 by, Holms trup, for en pris af kr. 10, - - 11, - pr. m2.
Økonomiudvalget har 20.4.1972 indstillet, at kommunen erhverver
den nævnte parcel af matr. nr. 7 bo af Holmstrup, Valbygårdsvej 20, for
kr. 10, - pr. m2.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 21.4.1972 indstillet, at der til A/S Breko,
Kalundborg vej 65, Slagelse, sælges matr. nr. 3 fc af Slagelse
købstads markjorder, beliggende ved Rugvænget, af are
al 2.189 m2.
Pris: kr. 20, - pr. m2 + tilslutningsafgifter for el og vand + kloakbidrag
i henhold til landvæsens kommissionens kendelse. Bygge frist; 2 år. Kontant ud
betaling: 25 % af grundprisen + tilslutningsafgifterne.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 2.5.1972 indstillet, at der til A/S Axelsen
og Thomsen, her, sælges en ca. 26.000 m2 stor parcel af
matr. nr. 4 cx af Antvorskov Hovedgård.
Pris; kr. 25, - pr. m2, til overtagelse 1. oktober 1972. Udover købesum
men skal køberen afholde tilslutningsafgift for vand, udgift ved fremføring af
vandstikledning fra hovedledning i Ny Næs tved vejs østside, udgift ved eventuel
opstilling af hydranter ved ejendommen samt kloakbidrag i henhold til kendel
se fra landvæsenskommissionen.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 16 stemmer mod 1 stemme,
idet 1 medlem undlod at stemme.
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d. Vejudvalget har 26.4.1972 til byrådets godkendelse fremsendt et
med ejeren af matr. nr. 10 d, Bi Idsø by, gårdejer Åge J.
Larsen, indgået f o ri ig vedr. ekspropriation af et ca. 6.300 m2
stort areal til parkeringsplads nord for Bildsø Skov.
Erstatningssummen er fastsat til kr. 18.000, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.656.1.01.
Godkendtes.

6. UDSTYKNINGSSAGER.

'•
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Landinspektørfirmaet Poul Toft Jensen har 4.4.1972 an
søgt om udstykning af matr. nr.e 55 o, 55 d, 265 b, 278 _r
og 278 ae af Slagelse markjorder, tilhørende handelsgart
ner W. Beck.- Jensen, Skovvejen 39.
Økonomiudvalget har 3.5.1972 indstillet, at udstykningsplanen godken
des, - herunder et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæ
ring.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. BYGGESAGER.
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Fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige Fredningskreds har 4.10.
1971 anmodet om en udtalelse i anledning af en a ns øg n in g fra T. V.
Rasmussen om tilladelse til at opføre et sommerhus på
matr. nr. 11 a r, Kelstrup, Kirke Stillinge sogn, uanset
strandbyggelinie.
Økonomiudvalget har 25.4.1972 indstillet, at byrådet erklærer, at man
efter omstændighederne intet har at indvende imod, at ansøgningen imøde
kommes .
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. SOCIALSAGER.
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MØDET TIRSDAG DEN 23. MAJ 1 972.

Fraværende: Ingen. Hans Frandsen forlod mødet efter behandlingen af
pkt. 4 f.

Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSS AGER.
a - 1. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
m. Fra Kommunernes Landsforening er 26.4.1972 fremsendt tillæg
til overenskomster vedr. ledere ved alderdomshjem samt
syge- og plejehjem, ikke-tjenestemands ansatte sygeple
jeassistenter og timelønnede sygeplejersker samt syge
hjælpere, vedr. godtgørelse for tjeneste på mistede fri
dage og søgnehelligdage.
D.K. .832.
a - m. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Foreningen af kommunale elværker har 8.5.1972 ind
varslet til ordinær generalforsamling den 14.6.1 972 i
Viby J.
Foreningen har samtidig anmodet om meddelelse om, hvem byrådet ud
peger til kommunens repræsentanter ved generalforsamlingen (3 byrådsmed
lemmer, valgt ved forholdstalsvalg).
D.K. .075.711.
Som byrådets repræsentanter blev udpeget: Carl Veysmann Jensen, Harry
Eskildsen og Helge Jensen.
b. Fremmedarbejderudvalget har 9. 5.1972 ansøgt om en b evilling på kr. 10.000,- til dækning af udgifterne ved eta
blering af et tolke- og oplysningscenter for fremmedarbej
dere på Centralbiblioteket i Stenstuegade i en forsøgsperiode indtil
1. januar 1973.
Økonomiudvalget har 16.5.1972 anbefalet, at der bevilges kr. 8.000, -, idet rådighedsbeløbet foreslås begrænset til kr. 2.000, -.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.

c. Ansøgning af 20.3.1972 fra I ng e r Andersen, Arløse gi. Skole,
Sandved, omet tilskud til hjælp til amatørmusikernes musik
stævne på Liselund i tiden 9. - 1 1.6.1972.
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Kulturudvalget har 9.5.1972 indstillet, at der ydes et tilskud på
kr. 500,
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 10.5.1972 fra Dansk almennyttigt Boligsel
skab for Fællesorganisationens Boligforening om godkendel
se af totalprojekt for opførelsen af en beboelsesblok i 4
etager med ialt 30 lejligheder på matr. nr. 4, 5 og 6 af
Slagelse bygrunde, Bjergbygade 6-8.
Fra stadsingeniøren og bygningsinspektøren er fremsendt forslag til kom
munalbestyrelsens erklæring i sagen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Anbefales.
e. Økonomiudvalget har 12.5.1972 fremsendt et forslag til ”Til
læg nr. 6 til bygningsvedtægten af 9. juli 1963 for Slagel
se kommune”.
Ved tillægget udvides byggeområde E 8 med matr. nr. 64 u, hvor direk
tør Bøje Nielsen har projekteret rækkehusbebyggelse, samt med visse parcelhus
grunde, som kommunen har solgt ved Jupitervej, Venusvej og Pantholm.
D.K. .785.
Vedtoges.

f. Vejudvalget har 2.5.1972 indstillet, at der foretages en regulering
af Slotsgades østlige fortov ud for "Brænderigården”, idet
udvalget samtidig har foreslået, at to gadebelysningsstandere, der
står ud for bygningen, flyttes til Slotsgades vestlige fortov.
Udgiften er anslået til kr. 13.000, - og foreslås afholdt over konto 18 04
03-06, 1972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .811.
Vedtoges.
g. Ansøgning af 27.3.1972 fra Hashø j kommune om, at den mel
lem Slagelse og Hashøj kommuner indgåede overenskomst angående un
dervisning af børn, der fra andre kommuner optages i spe
cialklasser på Nørrevangsskolen i Slagelse må ophøre med
udgangen af juli måned 1972, uagtet overenskomstens § 7 foreskriver en opsigel
sesfrist på 3 år.
Anbefalet af skoleudvalget.
D.K..851.072.8.
Blev imødekommet.
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h. Økonomiudvalget har 16.5.1972 fremsendt regnskab over til
bygningen til Ungdomsborgen med anbefaling af, at regnskabet god kendes.
Regnskabet er aflagt på grundlag af de af byrådet givne bevillinger på
ialt kr. 1.185.750, -, idet kr. 2.000,- er henført til dækning af udgiften til
hegn på campingpladsen.
Udgifterne er opgjort til
kr. 1.277.114,69, - d.v.s. overskridelse:
kr. 91.364,69 eller 7,7 %, der i det væsentlige skyldes, at arkitekt og inge
niørhonoraret har været beregnet for lavt, at der ikke har været beregnet gar
dinindkøb samt et tilstrækkeligt antal borde og stole.
D.K. .851.428.
Godkendtes.

Udenfor dagsordenen
i. Ansøgning af 18. 5.1972 fra bestyrelsen for S la g else Børnehave
seminarium om tilladelse til på den af kommunen lejede grund matr.
nr. 178 £ af bygrundene at opføre en pa v i 11 on b y g n i ng på
345 m2 samt en udbygning af den bestående rytmikbygning
med ca. 70 m2.
D.K. .073.513.2.
Blev imødekommet.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ejendomsudvalget har 10.5.1972 ansøgt om tilladelse til, at den
af byrådet den 28.2.1 972 givne tillægsbevilling for 1971/
72, stor kr. 30.000,-, til konto 02 05 28 06-50, vandforsynin 
gen til Kindertofte skole, overføres til 1 972/73 , - idet ar
bejdet endnu ikke er afsluttet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.521.71/72.
D.K. .073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Vejudvalget har 9.5.1972 ansøgt om en tillægsbevilling,
stor kr. 30.000,-, til konto 19 02 01 01-2, 1971/72, lønninger
vedr. renseanlægget.
Udvalget har oplyst, at den stedfundne overskridelse på kontoen skyldes
underbudgettering.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 8.5.1972 fra vejudvalget om en bevilling, stor
kr. 246.000,-, til dækning af forventede merudgifter til
slambehandlingsanlægget ved Slagelse Renseanlæg.
Merudgiften i forhold til det oprindelige overslag er motiveret med
prisstigninger samt ekstraydelser.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.628.3.
Bevilgedes med 20 stemmer mod 1 stemme (E.L. Anderberg, der fandt,
at sagsbehandlingen havde være ukvalificeret i den foreliggende sag).

d. Vejudvalget har 10.5.1972 fremsendt en ansøgning om følgende til
lægsbevillinger for 1971/72, - idet udvalget til byrådets oriente
ring om overskridelserne har fremsendt en redegørelse vedr. forbrændingscen
tralen:
konto
konto
konto
konto

19
19
19
19

06
06
06
07

01-50, lønninger: kr. 100.000, - ,
06-7, maskiner og inventar: kr. 9.000, -,
09-3, kørsel af slagger: kr. 14.000, -, og
04-50, salg af varme: kr. 121.288, -.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.
Bevilgedes.
e. Vejudvalget har 8.5.1972 ansøgt om en bevilling på kr. 490.000,til dækning af diverse udgifter i anledning af prisstigninger
og uforudsete udgifter ved anlægget af forbrændingscentralen.
Iflg. det nu udarbejdede regnskab har udgifterne udgjort kr. 5. 937. 500, - , mod bevilget kr. 5.447.500, -.
Udvalget har endvidere anmodet om godkendelse af, at grundprisen for
det areal, der er medgået til forbrændingscentralen, fastsættes til kr. 10, - pr.
m2 incl. vejanlæg, - eller ialt kr. 132.500, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.
Bevilgedes, idet udvalgets anmodning med hensyn til grundprisfastsæt
telsen blev imødekommet.

For lukkede døre

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 3.5.1972 fra rådstuebud Svend Aage Nielsen
om afsked pr. 31.5.1972 pågrund af sygdom.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes.
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b. Kulturudvalget har 10.5.1972 indstillet, atkontorelev Anny
Elisabeth Hansen, Sorø, ansættes i den ledige stilling som
kontor/kommuneass istent i Centralbibliotekets udlåns 
skranke fra 1. august 1972.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 13 ansøgninger.
Udvalget har endvidere fremsendt en ansøgning fra kommuneassi
stent Jytte Andersen, Centralbiblioteket, om afsked pr.
30. juni 1 972.
Udvalget har bemærket, at der senere vil fremkomme indstilling om
besættelse af Jytte Andersens hidtidige stilling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .075.5.084.
Indstillingen vedtoges, idet Jytte Andersen samtidig blev bevilget af
sked som ansøgt.

c. Ansøgning af 4.1.1972 fra kontorassistent ved arbejdsgi
verkontrollen Magda Hansen om fast ansættelse.
Skatteinspektøren har 21.3.1972 udtalt, at det på nuværende tidspunkt
ikke med bestemthed kan siges, hvorvidt der fremover vil være brug for samt
lige medarbejdere i arbejdsgiverkontrollen, hvorfor skatteinspektøren finder,
at fru Hansen indtil videre bør fortsætte som midlertidig medhjælp.
Økonomiudvalget har 16.5.1972 indstillet, at Magda Hansen ansættes
som ikke-tjenestemandsansat kontorassistent med anciennitet fra tiltrædelsesdatoen på Rådhuset den 1. maj 1971.
D.K. .075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Fra kulturudvalget er 27.3.1972 med anbefaling fremsendt en ansøg
ning fra kontorassistent Yrsa Nielsen, Centralbiblioteket,
om udnævnelse til overassistent, - subsidiært en person
lig lønordning.
Økonomiudvalget har 17.5.1972 fremsendt sagen med bemærkning, at
der efter gældende overenskomster savnes hjemmel til at udnævne en kontor
assistent til overassistent, - og at en ændring af dette forhold, der er generelt
for alle landets kommuner, kræver en ændring af overenskomsterne mellem
Kommunernes Landsforening og HK.
D.K. .075.5.084.
For Yrsa Nielsens udnævnelse til overassistent stemte 12 medlemmer,
6 medlemmer stemte imod udnævnelse, medens 3 medlemmer undlod at stemme.
e. Økonomiudvalget har 17.5.1972 , - efter forslag fra stadsingeniøren, indstillet, at ingeniør Jørgen Ankjærgaard udnævnes til afde
lingsingeniør med virkning fra 1. juni 1972, - indtil vi
dere med tjeneste ved "projektafdelingen”.
D.K. .084.
Vedtoges.
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f. Borgmesteren har 12.5.1972 foreslået, at der udbetales ci
vilingeniør H. Kerstens ialt kr. 8 . 873 , 77 som yderligere
honorar for hvervet som civilforsvarsleder for tiden 1.
april 1967 - 1. juli 1969.
H. Kerstens tilgodehavende fremkommer som følge af, at civilforsvars lederens honorar fejlagtigt ikke blev reguleret efter den for hvervet gældende
skala pr. 1. april 1967, da indbyggertallet i civilforsvarsområdet kom over
25.000.
Økonomiudvalget har 17.5.1972 indstillet, at der udbetales H. Kerstens
kr. 8.873,77 samt, at honoraret fra 1.7.1969 bliver kr. 2.700, - ++ årligt.
D.K. .084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

g. Ansøgning af 17.4.1972 fra fhv. arbejdsmand ved el- og
varmeværket Svend Steen, Volden 30, om understøttelse i
henhold til understøttelsesordningen for Slagelse kommu
nes løst ansatte personale.
Svend Steen er fratrådt sin stilling pr. 20.1.1972 på grund af sygdom.
Økonomiudvalget har 17.5.1972 indstillet, at ansøgningen imødekom
mes (årlig understøttelse kr. 540, - + dyrtidstillæg)- ialt p.t. kr. 3,116,40
årligt).
D.K. .831.087.43.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
h. Ansøgning af 20.4.1972 fra børnetandlæge Kirsten Rung,
Møllegårdsskolens tandklinik, om nedsat arbejdstid (3/4) fra begyn
delsen af skoleåret 1972/73 under forudsætning af, at fru Rung
kan forblive som tjenestemandsansat børnetandlæge.
Anbefalet af skoleudvalget.
D.K. .851.172.084.
Bevilgedes.

i. Skoleudvalget har 5.5.1972 indstillet, at
stud, odont. Lars Lund og
stud, odont. Vibeke Juul
ansættes som tjenestemænd på prøve i stillinger som heltids
beskæftigede børnetandlæger ved Slagelse kommunale skoletand pleje pr. 1. august 1972 på betingelse af, at de består afsluttende eksamen
fra Københavns Tandlægehøjskole i sommeren 1972.
D.K..851.172.084.
Vedtoges.
k. Økonomiudvalget har 18.5.1972 foreslået, at den bag Det offent
lige Slagtehus beliggende værkstedsbygning, der hidtil har væ
ret udlejet til tømrermester Bruno Frederiksen, - med hvem lejemålet nu er op
hævet, - omgående nedrives .
D.K..779.7.073.543.
Vedtoges.
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Udenfor dagsordenen

1. Økonomiudvalget har 23.5.1972 indstillet, at kontorassistenter,
der er aflønnet med 4. eller højere løntrin, og som se
nest efter 2 års beskæftigelse ved kommunen som kontor
assistent skal tilbydes enten tjenestemandsansættelse med pensionsret eller
en pensionsforsikring, tilbydes tjenestemandsansættelse.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges.

5. KØB AF GRUNDE.
Tømrermester Gunner Nielsen, Sverigesvej 7, har
15.3.1972 forespurgt, om kommunen er interesseret i at er
hverve den ham tilhørende ejendom m a t r. nr. 328 af Slagelse
bygrunde, Løvegade 25. Ejendomsværdi: kr. 100.000,-.
Stadsingeniøren har 20.4.1972 oplyst, at kommunen er ejer af naboejen
dommene matr. nr. 329 og 330 samt den nærliggende ejendom matr. nr. 325.
Økonomiudvalget har 9.5.1972 indstillet, at ejendommen købes for ejen
domsværdien kr. 100.000,-.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

6. UDSTYKNINGSSAGER.

a. Vejudvalget har 9.5.1972 indstillet, at der anlægges fortov
og etableres vejbelysning i Valmuevejs sydside på stræk
ningen mellem T ids elb j erg ve j og Holbæk landevej.
Udvalget har oplyst, at udgifterne er anslået til kr. 27.200, -, - og ud
valget har indstillet, at det pålægges 4 parceller af matr. nr. 69 q af Slagelse
markjorder, tilhørende Dansk Esso A/S, at betale halvdelen af udgiften ved
arbejdets gennemførelse. Det resterende beløb: kr. 13. 600, - vil være at be
tale af kommunen, og udvalget har oplyst, at udgiften agtes optaget i budget
tet for 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se pkt. 6 b på nærværende dagsorden).
D.K..777.8.711.5.
Vedtoges.
b. Fra landinspektørfirmaet Poul Toft Jensen er fremsendt
en ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen
matr. nr. 69 g. af Slagelse markjorder, tilhørende Dansk
Esso A/S i 4 parceller.
Økonomiudvalget har 17.5.1972 indstillet, at udstykningen godkendes, herunder et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
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Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se pkt. 6 a på nærværende dagsorden).
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 2.8.1971 fra C. Bøgh og Sv. Aa. Lorent
zen, ejere af ejendommene matr. nr. 12 cp af Kirke S til linge og 12 c r af Kirke Stillinge om sammenlægning af
de nævnte ejendomme med den mellemliggende ejendom
matr. nr. 12 c q, således at denne deles med ca. halvde
len af arealet til hver af ansøgernes ejendomme.
Ejendomsudvalget har 25.11.1971 indstillet, at udstykningen anbefales
på betingelse af,
1. at den på ejendommen matr. nr. 12 cr værende bebyggelse fjernes,
2. at bebyggelsen holdes indenfor de på en fremsendt udstykningsplan viste
byggezoner,
3. at udnyttelsesgraden ikke overstiger den i bygningsvedtægten fastsatte på
0,1. og
4. at de på ejendommen tinglyste deklarationer iøvrigt overholdes.
Anbefalet af økonomiudvalget på de af ejendomsudvalget foreslåede
betingelser.
D. K..777.8.711.5.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

7. BOLIGSAGER.
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a. Ansøgning af 17.4.1972 fra landsretssagfører Henning Jensen for
Herbert Jørp, Pia t an ve j 29, om tilladelse til at ind d rage ejendom
mens 1. sals lejlighed til eget brug, - subsidiært at det
tillades Jørp og dennes hustru for livstid og så længe de
ejer og begge bebor ejendommen at disponere over begge lejligheder i ejendommen.
Boliganvisningsudvalget har 16.5.1972 indstillet, at ansøgningen om
dispositionsretten over lejlighederne imødekommes.
D.K. .778.54.53-29.
Bolig an visnings ud valgets indstilling vedtoges, således at dispositions
retten over lejlighederne gives ægtefællerne for deres livstid, for såvidt de
ejer og begge bebor ejendommen.

b. Ansøgning af 21.4.1972 fra falckredder John Carlsen,
Skælskørvej 62, om tilladelse til at inddrage ejendommens
I. sals lejlighed til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.65-62.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 15.5.1972 fra landsretssagfører C. Anker
Heegaard for kiropraktor Arne Christensen om tilladelse
til at inddrage hele ejendommen Set. Mikkelsgade 4 til
erhverv (klinik).
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54. 61-4.
Bevilgedes.

J4

8. BYGGESAGER.
Ansøgning af 19.7.1971 fra Grete og Peter Hansen, Haslev, om dis
pensation fra bestemmelserne i bygningsvedtægtens § 19,
s t k. 2 a , for en opført bebyggelse på ejendommen matr. nr. 2 b c,
Store Kongsmark by, Kirke Stillinge sogn, Spættevej 3, idet
bebyggelsen ønskes anvendt til helårsbeboelse.
Ejendomsudvalget har 3.5.1972 ikke kunnet anbefale ansøgningen.
D.K..785.072.13.302.
Ejendomsudvalgets udtalelse blev tiltrådt.
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9. SKOLESAGER.

a. Skolekommissionen har 16.5.1972 indstillet, at følgende ansættes
som faste lærere ved Slagelse skolevæsen fra 1.8.1 972:
lærer Steen Ludvigsen, København, og
lærer Jørgen Kjeldstrup, Kalundborg.
D.K..851.11.
Vedtoges.
b. Skolekommissionen har 16. 5.1972 indstillet, at følgende time
lærere meddeles varig ansættelse ved Slagelse skolevæ
sen fra 1.8.1 972:
1. Else Toft Svendsen, Møllegårdsskolen, og
2. Bitten Komerup, Møllegårdsskolen.
D.K. .851.11.
Vedtoges.

c. Ansøgning af 25.4.1972 fra overlærer Inge Christensen om
orlov i skoleåret 1972/73, - subsidiært afsked.
Skolekommissionen har 16.5.1972 indstillet, at pågældende meddeles
orlov uden løn i 1972/73.
Kommissionen har bemærket, at Inge Christensen i det nævnte skoleår
vil læse 4 ugentlige timer i latin, - aflønnet i henhold til bestemmelserne om
løn til årsvikarer m. fl.
D.K..851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.
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d. Ansøgning af 27.4.1972 fra overlærer Niels Bendt Thom
sen om orlov i 1/2 år fra 1.8.1972.
Skolekommissionen har 16. 5.1972 indstillet, at der meddeles den an
søgte orlov uden løn.
D.K. .851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.
e. Ansøgning af 28.4.1972 fra lærer Finn A. H. Pedersen,
Nørrevangsskolen, om afsked fra 31.7.1972. Ansøgningen
er senere påtegnet af Finn Pedersen med anmodning om
et års orlov i stedet.
Skolekommissionen har 16.5.1972 indstillet, at den pågældende be
vilges afsked.
D.K..851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 12. juni 1 972.
Fraværende: E. Lindequist Madsen og Helge Jensen.

Til behandling forelå:

36

1. EFTERRETNINGSSAGER
a - h og k - r. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
i. Mælkepriser.
Som følge af, at Monopoltilsynet ikke har kunnet godkende den sidst fo
retagne prisansættelse, har økonomiudvalget foretaget følgende ændringer:

Skummetmælk nedsættes med pr.
Piskefløde
-

liter ca. 6 øre.
liter ca. 30 øre.

I de øvrige prisansættelser er sket visse ændringer på mindre end 1 øre
af hensyn til momsberegningen.
D.K. .778.2.073, 6.
a - r. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a . Vestsjællands amt har 18.5.1972 forespurgt, om byrådet måtte øn
ske at pege på en person, som er egnet og villig til at påtage sig hvervet
som formand for huslejenævnet i Slagelse kommune fra
den 1.7.1972.
Borgmesteren foreslog, at fuldmægtig Biyndum indstilles til beskikkelse.
D.K..074.
Borgmesterens forslag blev tiltrådt.

b. Ansøgning af 18.4.1972 fra S lage Ise Svæve flyveklub om
et yderligere tilskud, stort kr. 10.000 ,-, til færdiggørel
se af klubbens hangar, værksted og klubhus i Vedbysønder.
Sportsudvalget kunne 16.5.1972 ikke anbefale ansøgningen.
(Klubben har i 1970 fået bevilgetkr. 15.000, - til formålet).
Økonomiudvalget har tiltrådt s ports udvalgets indstilling.
D.K. .078.51.
Kunne ikke imødekommes.
c. Ansøgning af 10. 5.1972 fra A.S.F. - Dansk Folkehjælp,
Slagelse Afdeling, om tilskud til afholdelse af en ud flugt for byens svagføre den 21.6.1972.
Økonomiudvalget har indstillet, at der bevilges kr. 40, - pr. deltager
fra Slagelse kommune.
D.K. .078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 9.5.1972 fra Teknologisk Institut, Teknolo
gisk Informationscenter for Vestsjællands amt, om tilskud
for 1972/73.
Økonomiudvalget har indstillet, at der bevilges kr. 5.000, - til centrets
drift i 1972/73.
D.K. .078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 1.5.1972 fra Vestermose Ungdomsklub om
dækning af klubbens underskud i 1 971/72, ialt kr. 246,27.
Fritidsnævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget har anbefalet ansøg
ningen og foreslået udgiften afholdt på konto 16 61 05 02-05, 1971/72, kommu
nale ungdomsklubber og andre fritidsarrangementer for ungdommen, andre ud
gifter.
D.K..851.483.
Bevilgedes.

f. Ansøgning fra A . S . F. -D ans k Folkehjælp, Slagelse af
deling, om tilskud til ferielejr for evnesvage børn.
Økonomiudvalget indstillede, at der bevilges kr. 3.200, -.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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g. Ansøgning fra kulturudvalget om en tillægsbevilling til konto
17 07 02 02,1972/73, på kr. IS.000,- til afholdelse af udgif
terne ved en udbygning af Centralbibliotekets telefonsy
stem med en ”Minimat”.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..073.532.
Bevilgedes.

h. Forslag fra økonomiudvalget om en tillægsbevilling til konto
11 01 09 11 00, 1972/73, på kr. 16.800,- til indkøb af et au
tomobil til brug for pantefoged virksomheden.
D.K. .713.073.551:34.
Bevilgedes.
i. N ør rev angsskolen , 3. etape, haveanlæg.
Ansøgning fra ejendomsudvalget om tilladelse til at lade ovennævnte
arbejde udføre ved kommunens entreprenørafdeling, der har medvirket ved ud
arbejdelsen af landskabsarkitekt Henning Rasmussens projekt og overslag, der
beløber sig til ialt kr. 258.256,-. Heraf påregnes kr. 15.000, - til be
lysning af Skolestien afholdt på vejvæsenets konto 18 09 03 04, medens rest
beløbet kan afholdes indenfor den for 3. etape af skolen givne bevilling. Der
forelå erklæringer fra skolens lærerråd og skolenævn samt fra skoleudvalget
og stadsingeniøren.
Økonomiudvalget anbefalede ansøgningen med den ændring, at grusbe
lægning ændres til flisebelægning i bibliotekshaven og klosterhaven og med
forslag om, at der bevilges kr. 25.000, - til afholdelse af udgifterne ved den
ne ændring.
D;K..851.162.
Blev imødekommet med den af økonomiudvalget foreslåede ændring, herunder bevilling af kr. 25.000. -.
k. Gudum Kirke. Restaurering af krucifixgruppe.
Ejendomsudvalget orienterede byrådet om en påtænkt istandsættelse af
ovennævnte krucifixgruppe. Der er ikke afsat bevilling til afholdelse af ud
giften, hvis størrelse endnu ikke kendes.
.Økonomiudvalget udtalte, at sagen vil blive forelagt byrådet påny, så
fremt en tillægsbevilling skulle blive aktuel.
D.K. .073.54.
Istandsættelsen blev i princippet tiltrådt.

3. ÆNDRING AF SKOLEPLANEN OG UNDERVISNINGSPLANEN.

a. Skolekommissionen indstillede, at der i skoleplanen foretages følgende ændringer:

j8
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1. Stillingen som konsulent for skolebiblioteksvæsenet
ændres fra lønramme 27 til 29 (I.h.t. undervisningsministe
riets cirkulære af 2.11.1971 klassificeres konsulenten for skolebiblioteks
væsenet i lønramme 29, når elevtallet er på 4.001 - 6.500 elever).

2. Der oprettes en stilling som skolekonsulent for special
undervisning med særligt henblik på undervisning af læse- og stavere
tarderede (lønramme 27).
3. Der oprettes en stilling som skolekonsulent tor kura
torvirksomhed (lønramme 24).
4. Antallet af stillinger i skoleåret 1 972/73 ændres til
20 3 mod 208 i 1971/72.

5. Der ydes timereduktion til konsulenten for kuratorvirk
somhed med 2 timer for de første 1.000 elever og 1 time pr. de efter
følgende 1.000 elever, d.v.s. ugl. reduktion på 4 timer.

D.K..851.12.
Skolekommissionens formand oplyste, at timereduktionen til konsulen
ten for kuratorvirksomhed vil udgøre 5 timer ugentligt.
Med denne ændring vedtoges skolekommissionens indstilling.
b. Undervisningsplanen.
Skolekommissionen indstillede, at § 10 d får følgende tilføjelse:
"4. Fra 7. skoleår afsættes 1 fast ugentlig time til varetagelse af klasselære
rens opgaver overfor eleverne. I skoleåret 1972/73 vil der dog kun på 7. klas
setrinnet blive afsat 1 fast ugentlig time*.
Der forelå erklæring fra fælleslærerrådet.
D.K. .851.12.
Vedtoges.

39

4. ANSØGNINGER OM DISPENSATION FRA DAGRENOVATIONSORDNINGEN.
Vejudvalget har 15.5.1972 med 2 stemmer mod 1 (idet 2 medlemmer var
fraværende) indstillet, af 551 ansøgninger fra diverse grundejere
om fritagelse for at blive inddraget under den kommunale
dagrenovationsordning, der fra 1.4.1972 er udvidet til at omfatte al
bebyggelse i kommunen, afslås.
Iflg. § 1 i ”Tillæg til sundhedsvedtægterne" kan byrådet i særlige tilfæl
de med sundhedskommissionens tiltræden meddele fritagelse for deltagelse i
dagrenovationsordningen.
Sundhedskommissionen har 29.5.1972 videresendt sagen til byrådet med
bemærkning, at kommissionen er enig om, at der kun bør gives dispensation
til ejendomme, der er enligt beliggende (afstand til nærmeste anden beboelse
mindst 300 m).
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Med skrivelser af 7. d.m. har vejudvalget fremsendt et yderligere an
tal ansøgninger om fritagelser, hvorom vejudvalget har henvist til sin foran
stående indstilling af 15. f.m.
D. K.. 777. 8. 628.43.
Holger Jensen foreslog, at der meddeles dispensation til erhvervsvirksom
heder i tyndt befolkede egne.
Borgmesteren foreslog, at der gives dispensation til ejendomme, der er
enligt beliggende (afstand til nærmeste anden beboelse mindst 300 m).
Borgmesterens forslag vedtoges med 10 stemmer mod 8 stemmer, idet
1 medlem undlod at stemme. Herefter bortfaldt Holger Jensens forslag.

For lukkede døre

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

^0

a. Kulturudvalget har 18. 5.1972 indstillet, at Jette Christensen,
Kastanievej 13, ansættes som kommune ass is ten t i katalog
afdelingen for voksne på Centralbiblioteket med virkning fra 1. 7.1972.
Overenskomstansættelse anbefales af økonomiudvalget.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges.
b. Økonomiudvalget indstillede, at Aage Kornbeck Hansen ansæt
tes som pantefogedassistent med aflønning i lønramme K 10/12 (skalatrin 15 - 21) med indplacering på skalatrin 15.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges ( overens korns tansættelse.).

c. Indstilling fra socialudvalget om, at sygeplejerske fru Dorthe Han
sen, Rosenkilde vej 2, tjenestemandsansættes med 1 års prøve
tid som 1. assistent på plejehjemmet "Skovvang" fra 1.
maj d.å. at regne på begyndelsesløn (skalatrin 16).
D.K..084.
Vedtoges.
d. Indstilling fra socialudvalget om, at sygeplejerske Betty Ved
stesen tjenestemandsansættes som 1. assistent på pleje
hjemmet "Skovvang” fra 1. oktober 1971. Pr. denne dato indplaceres vedkommende på skalatrin 17 med oprykning til skalatrin 18 1. feb
ruar 1972.
D.K. .084.
Vedtoges (1 års prøvetid).
e. Ansøgning til Landsnævnet for omnibus - og Fragtmands 
kørsel fra Møbro Godstransport, v/vognmand Jens P. Hansen,
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Årup, om koncession på en fragtrute Odense - Nyborg
Holbaék m . v .
Vejudvalget havde intet at indvende imod det ansøgte.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.

-

f. Vejudvalget har 30. 5.1972 indstillet, at den ledige droschebe
villing i Slagelse kommune tildeles vognmand Viggo Jen
sen, Kongstedvej 13.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger.
D.K..811.123.1.
Vedtoges.
g. Værkudvalget har 10.5.1972 indstillet, at der foretages en ud vi delse af varmeværkets varmecentral på Færøvej i Østby
en, idet udvalget samtidig har ansøgt om en bevilling , stor
kr. 670.000,-, til dækning af udgiften.
Arbejdet med udvidelsen foreslås udført af firmaet Bruun & Sørensen
A/S , Århus, som hovedentreprenør.
Bevillingen foreslås afholdt således:
forventet driftsoverskud 1971/72: ......................................... kr. 450.000,af varmeværkets dispositionsfond: ......................................... 40.000,overført fra det i varmeværkets kapitaliseringsplan for
1972/73 til etablering af hovedledninger i Bredegade m. v. :180.000,-

.......................................................................................... kr. 670.000,Værkudvalget har 18.5.1972 meddelt, at udgiften ved centraludvidelsen
includerer salær, projektering, tilsyn og andre lignende udgifter til Bruun &
Sørensen A/S. Udvalget har endvidere redegjort for beregningen af de til salær
samt projektering og tilsyn afsatte beløb.
Anbefalet af økonomiudvalget, dog således, at varmeværket forestår
udbetalingerne vedr. bygningsarbejderne, hvorved bevillingen kan begrænses
tilkr. 653.000,-.
D.K. .824.11.697.34.
Værkudvalgets indstilling med den af økonomiudvalget foreslåede æn
dring vedtoges med 13 stemmer mod 4 stemmer, idet 2 medlemmer undlod
at stemme.
Ialt

h. Ansøgning af 11.4.1972 fra ungdomsskoleinspektøren ved
Marievangs ungdomsskole - Niels Borup - om afsked med
virkning fra udgangen af sæsonen 1971/72, - den 31.7.1972.
Ungdomsnævnet har 12.5.1972 anbefalet ansøgningen samt meddelt,
at der senere vil fremkomme forslag til ændring af ungdomsskoleplan for Sla
gelse kommune, hvorefter der fremover kun vil være een kommunal ungdoms
skole i kommunen.
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Anbefalet af fritidskommissionen.
D.K. . 851.483.
Bevilgedes.

i. Fra økonomiudvalget er fremsendt 3 ansøgninger om skat
teeftergivelse, alle påført indstillinger fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

6. KØB OG SALG AF GRUNDE.
a. Økonomiudvalget har 31.5.1972 indstillet, atkommunen er
hverver en ca. 90.000 m2 stor parcel af matr. nr. 6 h_,
Holmstrup by, tilhørende gårdejer Gustav Hansen, ’’El
med al” , for en pris af kr. 8, - pr. m2 til overtagelse 11.6.1972. Betaling:
kr. 4, - pr. m2 kontant, medens der for restbeløbet udstedes et 5-årigt gælds
brev, der afdrages med 1/10 halvårligt og forrentes med 8 % p. a.
Udvalget har endvidere indstillet, at ejendomsudvalget bemyndiges til
at forhandle med sælgeren om dennes forpagtning af en ca. 5 tdl. stor frugt
plantage på ejendommen.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

b. Ansøgning fra Priva-Kød, v/slagtermester Svend Chri
stensen, Skælskørvej 63, om køb af byggegrund til erhvervs 
grund .
Økonomiudvalget indstillede, at der tilbydes ansøgeren en parcel på
2.800 m2 af matr. nr. 1 g_ ved Rugvænget for en pris af
kr. 45.500, - + tilslutningsafgifter for vand og el samt kloakbidrag. Prisbe
regningen er kr. 20, - pr. m2, der dog nedsættes til kr. 10, - pr. m2 for den
del af arealet, der er beliggende i det grønne område, der danner skel mellem
erhvervsområde og boligområde.
Såfremt handelen går i orden, vil der fremkomme forslag om fornødne
vej- og kloakanlæg, der er anslået til kr. 86.800, -, hvortil kommer udgifter
ved forlængelse af vandledninger og elkabler.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Økonomiudvalget har 31.5.1972 indstillet, at matr. nr. 69 co af
Slagelse markjorder - af areal 3.591 m2 - beliggende hjørnet af Fægangen og
Industrivej, sælges til vognmand Lars Anton Petersen, Kristi
ne 1 u n d s v e j 2 0, for en pris af kr. 20, - pr. m2 + bidrag til de kommunale
værker (tilslutningsafgifter) for el og vand pr. m2 henholdsvis kr. 1,50 og
kr. 0,70 + moms + å conto kloakbidrag pr. m2 kr. 4,40. Kontant udbetaling:
40 % af grundprisen + tilslutningsafgifter.
D. K. .073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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d. Ansøgning fra Flemming Marcher, Sorøvej 3, om køb af
en byggegrund matr. nr. 8 d c a f Holmstrup.
Økonomiudvalget indstillede, at parcellen tilbydes ansøgeren for en
pris af kr. 35, - pr. m2 incl. vejanlæg, vejbelysning, à conto bidrag til klo
ak kr. 3,05 pr. m2, kloakstik, hovedledninger for vand, vandstik og udstyk
ningsomkostninger. Salget finder iøvrigt sted på kommunens almindelige salgs
vilkår, herundersamme servitutter, som er gældende i Pantholm-kvarteret.
Grundens areal er 950 m2.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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7. LEGATSAGER.

a. Økonomiudvalget har 30. 5.1972 indstillet, at Slagelse kommu
nes legat for studenter fra Slagelse Gymnasium og H.F. Kursus for 1 972 tildeles Lena B. Lindenskov, Klostergade
3 2 , med en portion på kr. 1.500, -.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.
Udenfor dagsordenen

b.Skoledirektøren og skoleinspektørerne har 12.6.1972 indstillet, at " Ju bilæumslegatet af 1956” tildeles:
1. Arne Chr. Lund Petersen, Østre skoles 3. real, kr. 400,-.
2. Kirsten Hybschmann, Nørrevangsskolens 3. real, kr. 700, -.
3. Hans J.J. Andersen, Nørrevangsskolens 10. klasse, kr. 400,-.

D.K..073.526.27.
Vedtoges.

8. BOLIGSAGER.

Ansøgning af 1.5.1972 fra Bent Frederiksen, Nørregade 5,
om tilladelse til at i n d d r a g e 1. sals lejligheden i ejendommen
til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.48-5.
Blev imødekommet.
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9. BYGGESAGER.

a. Ansøgning fra Brødfabrikken Slagelse I/S om dispensa
tion fra den for ejendommen matr. nr. 39 e af markjor-
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derne, Ndr. Stationsvej 18, gældende udn y ttelsesgrad, der efter
en planlagt nedrivning af 602 m3 og tilbygning af 529 m3 overskrides med
1.385 m3 mod 1.460 m3 under de eksisterende forhold. Rumfang reduceres med 75 m3.
Ejendomsudvalget anbefalede.
D.K. .785.072.13.43-18.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 21.4.1972 fra a rkitekt F. Juel Lauridsen om
forhåndstilladelse til at opføre 4 stk. kædehuse på matr.
nr. 224 af Slagelse markjorder, der i tillæg nr. 3 til bygnings
vedtægten er udlagt til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.
Ejendomsudvalget har 24.5.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.711.4.
Blev imødekommet.

10. SOCIALSAGER.
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MØDET MANDAG DEN 26. JUNI 1972.
Fraværende: Vagn Høgh Jensen, Hans Frandsen og Viggo Laisen.
Viggo Marker forlod mødet efter behandling af pkt. 4.
Holger Jensen forlod mødet efter behandling af pkt. 5 a.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

46

a - h. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
i. Vestsjællands amtskommune, vandinspektoratet, har 9. 6.1972 frem
sendt analysejournaler for udløb fra offentlige spildevands
anlæg i kommunen.
D.K. .777.8.628.2.

k. Beretning og regnskab for Slagelse almennyttige
Boligselskab for året 1971.
D.K. .778.532.073.526.
a - k. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 14. 6.1972 fra ejendomsudvalget om tilla
delse til at nedrive det til ejendommen Skovsøgade 16
hørende baghus.
Under forudsætning af, at ansøgningen imødekommes, har udvalget
samtidig ansøgt om b e v i 11 i n g , storkr. 15.000,-, til dækning af
udgifterne ved nedrivning og oprydning m.m.
Arealet agtes anvendt til anlæg af en cykelparkeringsplads til Østre
skole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.54.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

b. Borgmesteren har 13.6.1972 foreslået, at byrådets møder i
juli måned 1 972 aflyses, og at økonomiud va lget bemyndi
ges til at træffe afgørelse på byrådets vegne, såfremt ud
valget er beslutningsdygtigt og enigt, og såfremt økonomiudvalget tillige er
enig med det indstillende byrådsudvalg.
D.K..077.6.
Forslaget blev tiltrådt.

c. Borgmesteren har 13.6.1972 foreslået, at byrådet i medfør af § 8
i ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse af 15.10.1971 om fæl
lesantenneanlæg m.v. ansøger om tilladelse, omfattende hele
kommunen, til oprettelse af fællesantenneanlæg, samt at
økonomiudvalget bemyndiges til at afslutte kontrakt med Anton Petersen A/S,
Horsens, om installation og drift af et sådant anlæg i nærmere bestemte dele
af kommunen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .754.25.
Forslaget blev tiltrådt.
d. Justitsministeriet har 10.5.1972 fremsendt et af strukturudvalget
vedr. politiet udarbejdet forslag om, at der i alle landets poli
tikredse oprettes et lokalnævn , bestående af repræsentanter for po
litiet, borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter, samt even
tuelt tillige andre medlemmer af kommunalbestyrelserne, idet ministeriet
har anmodet om, at eventuelle bemærkninger til forslaget må blive fremsendt
senest 15.7.1972.
D.K. .75.76.076.1.
Til efterretning.
e. De i passagen Nytorv - Centerområdet implicerede par
ter har den 17.6.1972 fremsendt et forslag om, at passagen navngi
ves "Promenaden".
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Da de pågældende har arrangeret en ”navngivningsdag” den 23.6,1972,
har sagen været forelagt økonomiudvalget, der for sit vedkommende er enig
i navngivningen, - som af økonomiudvalget er fremsendt til byrådet til god
kendelse.
D.K. .811.
Blev godkendt.

f. Fra vejudvalget er 19.6.1972 fremsendt et forslag til regula
tiv for hyrevognskørsel i Slagelse kommune, - suppleret med
et bilag, der angiver holdepladsernes beliggenhed, samt et bilag, der viser
det område af byen, hvor det foreslås, at hyrevogne ikke må standse med hen
blik på at søge hyre.
Udvalget har oplyst, at politimesteren for sit vedkommende har tiltrådt
det af udvalget udarbejdede forslag.
D.K..811.123.1.077.6.
Forslaget godkendtes.

g. Vejudvalget har 20.6.1972 indstillet, at der ved de offentlige
adgangsveje til stranden opsættes tavler med oplysning
om offentlig adgang.
Udvalget har oplyst, at udgifterne ved nævnte skiltning kan afholdes på
konto 18 05 05, 1972/73, vejvisere, gadenavnskilte og lignende.
D.K. .811.625.746.53.
Vedtoges.
h. Vejudvalget har 20.6.1972 indstillet, at der på de vigtigste
indfaldsveje til Slagelse opsættes skilte ved henholdsvis
kommunegrænsen og bygrænsen.
Udvalget har oplyst, at udgiften ved opstillingen af skiltene kan afhol
des på konto 18 05 05, 1972/73, vejvisere, gadenavnskilte og lignende.
D.K. .811.625.746.53.
Vedtoges.
i. Fra ungdomsskolenævnet er med fritidskommissionens anbefaling af
14.6.1972 fremsendt forslag til ændring af ”Ungdomsskoleplanen
for Slagelse kommune".
I planen foreslås bestemmelserne vedr. Marievangs Ungdomsskole udtaget
(ændring til § 3, 4 og 7).
Endvidere foreslås planen ændret (§11, stk. 2) for såvidt angår fritidskommissionens sammensætning, således at denne bringes i overensstemmelse
med de senest af byrådet foretagne valg.
D.K. .851.12.
Forslaget godkendtes.

k. Som følge af byrådets beslutning om, at administrationen og driften
af Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet med tilhørende cam
pingplads med virkning fra 1.8.1972 skal overgå til kommunal administra-

46
MØDET 26.6. 1 972

tion, vil der være at træffe beslutning om, under hvilket stående ud
valg administrationen fremover skal henhøre.
(Se mødet 24.4.1972, pkt. 4 d).
D.K. .851.428.
Henlægges under sportsudvalget.
1. Kulturudvalget har 19.6.1972 foreslået, at der foretages en æn dring af Centralbibliotekets åbningstider med virkning fra
1.8.1972, således at der mandag - fredag er åbent kl. 10,00 - 20,00 mod
som hidtil kl. 9,00 - 20,00 (i tiden 2.5. - 31.8. : kl. 10,00 - 19,00 mod
som hidtil kl. 9,00 - 19,00).
D.K. .852.
Vedtoges.
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3. BEVILLINGSSAGER.
Ansøgning af 13.6.1972 fra ve j ud valget om en tillægsbevil
ling, stor kr. 35.000,-, til konto 1 9 01 01 -01, 1 971/72,
ledninger og brønde. •
Den stedfundne overskridelse af kontoen skyldes uforudsete reparationer
af ledningen i Valby vej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.71/72.
Bevilgedes.
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4. VALG.
a. Til medlemmer og suppleanter til huslejenævnet
er fremkommet følgende indstillinger:

1. Slagelse Lejerforening:
medlem: vicevært Erik Rasmussen, Slotsvænget 44,
suppleant: forsikringsinspektør Vilhelm Larsen, Herluf
Trollesvej 69,
2. Slagelse Grundejerforening:
medlem: murermester Carl Larsen, Valbyvej 14,
suppleant: mu re rm es te r Viktor Madsen, Set. Peders gade 3.

D.K. .074.
Vedtoges.
b. Ansøgning af 2.6.1972 fra civilingeniør B. Damkjær om
fritagelse for hvervet som medlem af skolenævnet ved
Vestre skole.
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Anbefalet af skolekommissionen, der har oplyst, at gårdejer Ditmar
Hansen, Kirke Stillinge, er suppleant.
D.K..074.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 12.6.1972 fra fritidshjemsleder Benny Estrin
om fritagelse for hvervene som medlem af henholdsvis
skolekommissionen samt skolenævnet ved Stillinge Cen
tralskole .
Anbefalet af skolekommissionen, der har oplyst, at gårdejer Jørgen Frand
sen, Keldstrup, er suppleant til skolenævnet og Kirsten Trock, Sønderup, supple
ant til skolekommissionen.
D.K..074.
Bevilgedes.

For lukkede døre

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
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a. Ansøgning af 15.6.1972 fra ejendomsudvalget om bevilling af
kr. 2.000,- til dækning af udgiften ved en nødvendig oprydning på
kommunens grunde ved Willemoes ve j.
Oprydningen vil kunne udføres af kommunens entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Efter anbefaling af de respektive afdelingsledere har økonomiudvalget
20.6.1972 indstillet, at nedennævnte kommuneassistenter samt
kontorassistenter, aflønnet med 4. eller højere løntrin,
meddeles tjenestemandsansættelse med pensionsret i hen •
hold til bestemmelserne i kommunens pensionsregulativ:

Kommuneassistent Sonja Pedersen, Skolevæsenets kontor.
Kommuneassistent Birthe Felding, Centralbiblioteket.
Kontorassistent Ildiko Horvath, Centralbiblioteket.
Kontorassistent Else Marie Johansen, Centralbiblioteket.
Kontorassistent Jytte Fritze Nielsen, Centralbiblioteket.
Kontorassistent Margrethe Nielsen, Centralbiblioteket.
Kontorassistent Edith Kristine Nielsen, Centralbiblioteket.
Kontorassistent Tove Eikrem Nielsen, Centralbiblioteket.
Kommuneassistent Hanne Hansen, Rådhusets kassekontor.
Kontorassistent Tove Thomsen, Rådhusets kassekontor.
Kommuneassistent Tina Petersen, Rådhusets kassekontor.
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Kommuneassistent Lilian Yvonne Hansen, Rådhusets kassekontor.
Kommuneassistent Inge Birthe Christiansen, Rådhusets kassekontor.

Udvalget har bemærket, at tjenestemandsansættelsen i henhold til pro
tokollatet til den mellem Kommunernes Landsforening og H. K. indgåede
overenskomst vil få virkning fra den dato, de pågældende har haft 2 års be
skæftigelse ved kommunen, - dog tidligst fra 1.7.1970.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

c. Økonomiudvalget har 13.6.1972 indstillet, at k om m un a 1 a rb e jder Ernst Ingvard Pedersen, Slotsvænget 31, ansættes som
rådstuebud (tjenestemandsansættelse på prøve) med indplacering på skala
trin 15.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges.
d. Socialudvalget har 16. 6.1972 indstillet, atl. assistent på
plejehjemmet ”Skovvang”: Betty Vedstesen, afskediges
ved prøvetidens udløb pr. 30. september 1 972.
(Se mødet 12. 6.1972, pkt. 5 d).
D.K. .084.
Vedtoges.

e. Ansøgning af 10.5.1972 fra b ibliotek a r Torhild Larsen om
afsked pr. 31.8.1 972.
Anbefalet af kulturudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
f. Økonomiudvalget har 20.6.1972 indstillet, at et af kulturudvalget
fremsendt forsi ag, hvorefter bibliotekar Karen Margrethe
Kanding fra 1.7.1972 og indtil videre beskæftiges som
ikke-tjenestemands ans at bibliotekar med halv tjeneste ved
udlånsafdelingen, godkendes.
D.K..084.
Vedtoges.
g. Ansøgning af 1.6.1972 fra kommuneassistent Anny Nielsen,
bogholderiet, om afsked pr. 31.8.1 972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
h. Økonomiudvalget har 13.6.1972 indstillet, at kommuneassistent
Lizzie Noyé, Søborg, ansættes i den ved Anny Nielsens fra træden le-
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digblevne stilling s o m kommuneassistent ved Rådhusets kasse
kontor fra 1.10.1972.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges.
i. Vejudvalget har 13. 6.1972 indstillet, at kommunen accepterer et
tilbud fra entreprenør Gotfred Larsen, GI. Kongevej 14 A,
stort kr. 5.577 , 50 incl. moms, på lægning af hovedkloak
på matr. nr. 231 £, Slagelse markjorder, idet ejeren af ejen
dommen, gartner Mogens Friis, ønsker at byggemodne og udstykke arealet.
I henhold til landvæsenskommissionens kendelse skal hovedkloakanlæg udføres
af kommunen, der står i forskud med udgiften, indtil kloakbidrag kan opkræ
ves.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vedtoges.
k. Ansøgning af 12.4.1972 fra S øren Moll Nielsen, ”Villy
Nielsen og Søn, Slagelse A/S” om autorisation som klo
akmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Blev imødekommet.

l. Økonomiudvalget har 16.6.1972 indstillet, at kedelpasser Hans
M. Larsen, forbrændingscentralen, med virkning fra 1.12.
1971 overenskomstansættes som formand med aflønning efter
lønramme K 15 (skalatrin 20/24).
D.K..777.8.628.43.084.
Vedtoges.
m. Borgmesteren har 21.6.1972 foreslået, at pantefogedassistent
Aage Kornbeck Hansen bemyndiges til fra tiltrædelsen af
stillingen at foretage udpantninger for de i § 2 i lov af
29, januar 1970 om fremgangsmåden ved udpantning for
skatter og afgifter m.v. omhandlede ydelser, der skal op
kræves eller inddrives af kommunen.
D.K. .075.5.084.
Forslaget blev tiltrådt.

6. SALG AF EJENDOMME.
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a. Økonomiudvalget har 20. 6.1972 indstillet, at ejendommen Lands gravvej 44, matr. nr. 8 cq, Landsgrav, sælges til værksteds
assistent John Adolf, Bagervænget 136, for kr. 162.000,-,
hvoraf kontant udbetales kr. 20.000, -.
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(Ejendomsudvalget har tidligere, - efter indhentet tilbud, - indstillet,
at ejendommen sælges til de højest bydende: fru Eli Jensen, Slagelse, og gård
ejer Harald Olsen, Boeslunde, - men disse har ved skrivelse af 15. 6. 1972
ønsket at trække det afgivne nlbud tilbage).
D.K..073.511.2.
Vedtoges.
b. Økonomiudvalget har 15.6.1972 indstillet, at bygningerne med
et jord tilliggende på ca. 2.500 m2, matr. nr. 178 og 183 b,
Slagelse markjorder, Kløvervej, Ndr. Mark, sælges til leje
ren, inseminør Ole Larsen, på følgende betingelser:

Overtagelse: 1. september 1972.
Købesum: kr. 132.800, -, der afgøres således:
Østifternes Kreditforening,7% ................................................. kr.
S. K. S. for tiden 10 1/2% ..................................................... afdrag ved ejerskifte
........................................................... kontant betales ............................................................................ -

35.000,25.000,5.000,30.000,-

Der udstedes pantebrev til kommunen, løbetid 10 år,
forrentning 8 % p. a., 1. afdrag 11.6.1973 ...........................

37.800, -

kr.

132.800, -

D. K.. 073. 511.2.
Vedtoges.

c. Økonomiudvalget har 15. 6.1972 indstillet, at en c a . 35.000 m2
stor parcel af matr. nr. 69 i_ og 69 h, Slagelse markjorder,
tilbydes Grønvold & Schous Trælasthandel på følgende betingel
ser:

Pris : kr. 14, - pr. m2 + tilslutningsafgifter for el og vand + kloakbidrag i
henhold til landvæsenskommissionens kendelse (foreløbig fastsat til kr. 4,40
pr. m2).
Betaling: kontant betales kr. 5,60 pr. m2 + tilslutningsafgifter. De reste
rende kr. 8,40 pr. m2 sikres ved pantebrev med 2. prioritets panteret, løbetid
10 år, lige store halvårlige afdrag og forrentning 8 1/2 % p.a.
Køberen bekoster selv udgiften ved eventuel fjernelse af den dæmning,
hvorpå den del af Industrivej, der indgår i parcellen, ligger.
Udstykningsudgifter udredes af køber.
Overtagelse: 1.10.1972.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har 21.6.1972 indstillet, at en ca. 3.000 m2
stor parcel af matr. nr. 8 hl af Landsgrav tilbydes social
styrelsen for kr. 30,- pr. m2 incl. b y gg e m od n i n gs u d g i f t e r ,
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herunder udstykningsomkostninger, kloak- og vandstik
ført ind på parcellen og å conto kloakbidrag, pr. m*:
kr. 2,-, - men excl. tilslutningsafgifter for el og vand
og restkloakbidrag, når dette måtte blive opkrævet.
På parcellen agtes opført en børnehave for 24 bøm.
Udvalget har endvidere indstillet, at den tidligere Landsfore
ningen Evnesvages Vel, centerkreds VII, tilbudte parcel
af samme ejendom (jfr. mødet 11.1.1971, pkt. 7c)påca. 4.850 m2
udvides til ca. 7.200 m2, og at dette areal overlades landsforeningen
på de tidligere tilbudte vilkår.
På dette areal agtes opført et aflastningshjem for evnesvage.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.

7. UDSTYKNINGSSAGER.
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a. Fornyet ansøgning af 1.2.1972 fra landinspektør Uffe Flemberg, Høng, for Bent Nielsen Typehuse A/S, om godken
delse af udstykningen af matr. nr. 1 dn, Antvorskov Hoved
gård i 3 parceller.
En lignende ansøgning har tidligere været fremsendt, men da denne var
i strid med et foreliggende forslag til byplanvedtægt, vedtog byrådet den 24.8.
1970 at anmode boligministeriet om at nedlægge forbud mod udstykningen i
henhold til byplanlovens § 9. Boligministeriet nedlagde den 1.10.1970 midler
tidigt forbud gældende i 1 år.
Stadsingeniøren har 8.6.1972 oplyst, at det ikke er lykkedes at færdig
gøre byplanvedtægten inden udløbet af 1-års fristen, hvorfor det midlertidige
forbud er bortfaldet.
Økonomiudvalget har 20.6.1972 indstillet, at udstykningsaadragendet« samt et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring godkendes.
D.K..713.111.6/72.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Landinspektør Uf fe Flemberg har 20.3.1972 fremsendt
deklaration om

1.
2.
3.
4.
'

bebyggelse og benyttelse m. v.,
oversigt,
fælles strandareal og
rettet udstykningsplan vedr. matr. nr. 11 £, Kirke Stillinge
by og sogn.

Stadsingeniøren har 14.6.1972 oplyst, at deklarationerne indeholder de
bestemmelser, der er stillet krav om i byrådets parcelsalgserklæring.
Økonomiudvalget har 20.6.1972 anbefalet, at deklarationerne godkendes.
D.K..777.8.711.4.
Godkendtes.
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c. Landinspektør Poul Toft Jensen har 17.5. 1972
fremsendt udstykningsplan for matr. nr. 1 ad og 1 do,
Antvorskov Hovedgård, tilhørende teglværksejer A. MunkovHansen, hvorefter ejendommen udstykkes i parceller til bebyggelse med
een familiehuse.
Økonomiudvalget har 20.6.1972 indstillet, at udstykningsplanen samt et
af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring godkendes.
D.K. .777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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8. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 12.5.1972 fra Niels Rønnow Olesen, Herluf
Trollesvej 24, om tilladelse til at inddrage ejendommens
1. sals lejlighed til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.19-24.
-Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 6.6.1972 fra Johannes Petersen, Vestervang
14, omtilladelse til at inddrage ejendommens 1. sals lej
lighed til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 16.6.1972 ikke anbefale ans øgningen,
D.K.. 778.54. 56-14.
Kunne ikke imødekommes.
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9. STØTTE TIL BOLIGBYGGERI.
Forhånds ans øgning om stats s tøtte fra Fællesorganisationens
Boligforening, afdeling Skovsøgade 21, vedr. opførelse
af en etageejendom på matr. nr. 278 a, bygrundene,
Skovsøgade 21; Projektet omfatter 12 lejligheder med samlet bruttoetage areal på 932,59 m2 samt 12 enkeltværelser på ialt 435 m2 samt fællesindret
ninger på 22,99 m2, ialt et etageareal på 1.390,58 m2. Grundkøbesummen
har været kr. 114.200, - , og de samlede grundudgifter er anslået til
kr. 487.400, - = kr. 350,50 pr. m2 bruttoetageareal.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .778.532.
Anbefales.
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10. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 2.5.1972 fra ejeren af ejendommen S o røv ej
25 - 27, matr. nr. 52 £ af Slagelse mark jorder, Jørgen
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Petersen, om tilladelse til at nedrive ca. 4 m af den øst
lige ende af bygningen Sorøvej 25 samt om tilladelse til
at opsætte en pølsebod med halvtag over på stedet.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
D.K. .778. 52.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning fra civilingeniør Mogens Elvensø for fabri
kant Hans Albertsen, Slots Bjergby, om dispensation fra
by gnings bes temmels erne (afstandsbestemmelser til skel)
ved opførelse af en tilbygning til tapetfabrikken Zemi på
matr. nr. 3 eb, Slagelse markjorder, idet der ønskes bygget
over skel til matr. nr. 3 e. Ejeren af matr. nr. 3 e, fru Karen Jensen, Mariendals Alle 77, er indforstået med den nævnte bebyggelse, og for at sikre en
senere lovlighed af byggeriet, vil det blive tinglyst, at ejendommen skal
afgive det nødvendige areal ved førstkommende ejerskifte.
Ejendomsudvalget har 7.6.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales
overfor boligministeriet på betingelse af, at der tinglyses deklaration på matr.
nr. 3 esom nævnt i ansøgningen.
D.K..785.072.13.30D-2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Sjællandske Bank A/S har fremsendt projekt til en ind
vendig ombygning af bankens Nytorv afdeling.
Ejendomsudvalget har 14.6.1972 anbefalet, at der meddeles tilladelse
til den ansøgte ombygning under henvisning til, at denne kun omfatter den ind
vendige del af bygningen, - uagtet ejendommen efter bygningsvedtægtens
bestemmelser er stærkt overbebygget.
D.K..785.072.13.46-.
Godkendtes.
d. Ved ombygning af ejendommen Skælskørvej 81,
matr. nr. 1 cd af Slagelse markjorder, ejer; kreaturhand
ler H. Hansen, er nybygningen kommet i strid med bygnings
reglementets kap. 3.1.3. om bygningens højde i forhold
til naboskel.
Ejendomsudvalget har 15. 6.1972 indstillet, at bebyggelsen godkendes på
betingelse af, at der på naboejendommen, matr. nr. 1 aq, tinglyses deklara
tion, hvorefter ny bebyggelse på denne grund holdes i mindst den herefter for
nødne større afstand.
D.K..785.072.13.65-81.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges med 15 stemmer mod 1 stemme.

e. Ansøgning fra J. Jacobsen, Blegdamsvej 116, København,
om dispensation for overskridelse af tinglyst byggezone for
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opførelse af et sommerhus på ejendommen matr. nr. 2 br,
LI. Kongsmark by. (Bebyggelsen har fundet sted).
Ejendomsudvalget kunne 7.6.1972 ikke anbefale, at ansøgningen imø
dekommes.
D.K..785.072.13.302.
Kan ikke anbefales.
f. Ansøgning af 26.4.1972 fra Mand orf & Co., København,
for ejeren af matr. nr. 11 dd, Keldstrup by, Jørgen Pe
dersen, Californien, om dispensation fra servitutbestem
melserne om byggezoner på ejendommen for opførelse af
en garage udenfor byggezonen.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
D.K..785.072.13.303-.
Blev imødekommet.

g. Ansøgning fra K a te Hansen og Ole Willumsen, Lyøvej
7, København, om dispensation fra den på ejendommen
matr. nr. 14 hk, Næsbystrand, tinglyste deklarations § 2,
der kræver, at der til opførelse af bebyggelse anvendes
nye materialer, - idet der agtes opstillet et ca. 4 år gammelt sommer
hus på ejendommen.
Ejendomsudvalget har 31. 5.1972 indstillet, at der meddeles den fornød
ne dispensation på betingelse af,
at grundejerforeningens tilladelse indhentes,
at huset straks efter opstilling behandles udvendigt, således at det efter byg
ningsmyndighedens skøn passer til omgivelserne, og
at der til sikkerhed for opfyldelse af de stillede krav overfor kommunen stil
les en bankgaranti på f. eks. kr. 5.000, -, der er til kommunens frie rådig
hed til dækning af udgifterne ved fjernelse af huset, såfremt kravene ikke
er opfyldt inden 6 måneder fra husets opstilling på grunden.
D.K..785.072.13.332-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges. Til sikkerhed for kravenes opfyl
delse stilles en bankgaranti på kr. 5.000, -.
h. Ansøgning fra civilingeniør Mogens Elvensø, Korsør,
for ejeren af ejendommen matr. nr. 14 ff, Næsby ved Stran
den, el - ins tallat ør John Nielsen, Korsør, om dispensation
fra bygningsvedtægtens § 19, stk. 2, i forbindelse med
ændret benyttelse af eksisterende avlsbygning på ejendom
men, idet bygningerne agtes anvendt til lager- og udstillingslokaler.
Ejendomsudvalget kunne 7. 6.1972 ikke anbefale, at ansøgningen
imødekommes.
D.K..785.072.13.332.
Kan ikke anbefales.
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11. SKOLESAGER.
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a. Ansøgning af 30. 5.1972 fra lærer ved Ma riev angsskolen,
Bjørn Römhild, om afsked pr. 31.7.1972.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K. .851.11.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 22.5.1972 fra lærer ved Østre skole, Geske
Hartvig, om afsked pr. 31.7.1972.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 17. 5.1972 fra lærer Max Pedersen, Stillinge
Centralskole, om timenedsættelse som følge af deltagelse
i 2 årskursus i psykologi på Danmarks Lærerhøjskole.
Skolekommissionen kunne 20.6.1972 ikke anbefale, at ansøgningen
imødekommes.
D.K..851.11.
Kunne ikke imødekommes.

Udenfor dagsordenen

12. KØB AF EJENDOMME.

57

a. Økonomiudvalget har 26. 6.1972 indstillet, at kommunen erhverver
ejendommen matr. nr. 204 a, Slagelse bygrunde, Smede
gade 23, ejer: snedkermester C. R. Thomsen m. fl. for
kr. 300.000,- kontant ved o v e rt a gels e den 1.1.1973 på vilkår,
at snedkermester Thomsen får boligret i nuværende lejlighed til den f. t. sti
pulerede leje samt, at erhvervslejemål med W. Berthelsens begravelses forret
ning, der udløber til 1976, respekteres.
Ejendommen - af areal 1.375 m2 - er ansat til ejendomsværdi kr. 275.000, -,
heraf grundværdi kr. 206.300, -.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 26.6.1972 indstillet, at kommunen erhverver
ejendommen Bredegade 11, matr. nr. 12, Slagelse bygrun
de, ejer: direktør Albertsen, Zemi, for kr. 1.000.000,-,
der betales med kr. 60.000, - pr. halvår, heraf 8 fy p. a. rente og resten af
drag. Pantegælden - iflg. tingbogen kr. 150.000, - i Østifternes Kreditforening,
18. serie, 1. afdeling, 6 1/2%, overtages af kommunen. Overtagelse 1.3.1973.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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(Økonomiudvalget - på byrådets vegne)
Fraværende: Arnold Pedersen og Vagn Høgh Jensen.
Til behandling forelå:
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1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 4.5.1972 fra Zara thus tra om dækning af
gruppens underskud i perioden 1.12.1970 til 30.4.1972,
ialt kr. 6.082,61.
Kulturudvalget kunne 19. 6.1972 ikke anbefale ansøgningen.
Økonomiudvalget har tiltrådt kulturudvalgets indstilling.
D.K..078.51.
Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning af 1.5.1972 fra m us i k foren ing en Musica om et
tilskud på kr. 1.000 ,- til hjælp til dækning af udgifterne
ved afholdelse af en offentlig koncert med Evgene Pavlovski og hans balalaika-orkester.
Kulturudvalget har 19. 6.1972 indstillet, at kommunen dækker underskudet ved koncerten, dog maximalt kr. 1.000, - (konto 23 05 35 04, 1972/73).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.
c. Renovation i landdistrikterne.
På foranledning af byrådets vedtagelse på mødet den 12. 6.1972 har vej
udvalget 29.6.1972 indstillet, at alle dispensationer tidsbegrænses
til 2 år, således at de grundejere, der fortsat ønsker fritagelse, må frem
sende ny ansøgning herom efter 2 års forløb.
D.K..777.8.628.43.
Vejudvalgets formand trak sagen tilbage.

d. Vejudvalget har 28. 6.1972 indstillet, at der etableres fodgæn
gerfelt med belyste tavler og gult blinklys over Frederiksgade ca. 10 m vest for Set. Mikkelsgade, samt at der eta
bleres et lignende fodgængerfelt over Holmstrupvej ved Marievangsskolen.
Udvalget har bemærket, at udgifterne, - da materiellet fra 2 nedlagte
fodgængerfelter på Sorøvej og på Holbækvej kan anvendes, - vil udgøre ca.
kr. 10.000, -, hvilken udgift kan afholdes over konto 18 05 06 01-3, 1972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget under forudsætning af, at politimesteren
efter forhandling med vejudvalget kan tiltræde etableringen over Holmstrupvej.
D.K. .811.
Vedtoges under den af økonomiudvalget foreslåede forudsætning.
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e. Fra Vestsjællands amtskommune er 14.6.1972 fremsendt
forslag til overenskomst om vilkårene for Slagelse kom
munes overtagelse af en del af amtskommunens nuværen
de landevej 601, Saltofte - Slagelse, på strækningen øst
om Næsby ved Skoven.
Vejudvalget har 28. 6.1972 anbefalet overenskomstforslaget til godken
delse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Godkendtes.

f. Ansøgning af 20. 6.1972 fra Landbo - og husmandsforenin
gernes husdyrbrugsudvalg om en opmuntringspræmie til ud
deling blandt egnens udstillere, som har opnået en god placering ved Det
sjællandske Fællesskue i Roskilde den 15. - 17.6.1972.
Økonomiudvalget har indstillet, at der bevilges kr. 600, - til en op
muntringspræmie .
D.K. .823.16.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

g. Forslag af 8.6.1972 fra værkudvalget om, at S1 ag els e kommune
yder et tilskud på kr. 4.000,- + moms til en rør fo rb ind else med tilhørende brandventil ved Hallelev skole, - i for
bindelse med Andelsselskabet Nord rup ves te r vandværks
sammenkobling af ledningsnettet med Ørslev vandværk.
Anbefalet af økonomiudvalget under forudsætning af, at tilskudet includerer tilslutningsafgift for skolens eventuelle senere vandtilslutning.
D.K. .824.11.628.1.
Vedtoges under den af økonomiudvalget foreslåede forudsætning.
h. Ansøgning af 2.6.1972 fra el- og varmeværket om tilladelse til at
opstille en transformerkiosk på Møllegårdsskolens areal
ved Østre Alle i Birkelunden.
Anbefalet af skoleudvalget.
D.K..824.11.621.316.2.
Blev imødekommet.

2. BEVILLINGSSAGER.
Vejudvalget har 28. 6.1972 ansøgt om en bevilling, stor
kr. 100.700,-, tildækning af udgiften ved en forlængel
se af Rugvænget, nedlægning af kloak i dennes forlæn
gelse samt rørlægning af en i østskellet af matr. nr. 3 fa
løbende åben grøft.
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Udvalget har oplyst, at arbejderne kan udføres i august - september af
kommunens egen entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K.. 073. 511.2.003.13.
Bevilgedes.
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3. ÆNDRING AF SKOLEPLANEN.

Skolekommissionen har 28. 6.1972 indstillet, at der på skoleplanen
normeres en stilling som socialrådgiver i lønramme 17/21/23.
Kommissionen har bemærket, at der for såvidt angår indplaceringen må
forhandles med Socialrådgiverforeningen.
D.K..851.072.8.
Vedtoges.

For lukkede døre
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG

a. Ansøgning af 7.6.1972 fra A rne Johansen, Hestemøllestræde 5, om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester
i Slagelse kommune.
Anbefalet af værkudvalget.
D. K.. 072.211.
Blev imødekommet.
b. På foranledning af en ansøgning af 23.5.1972 fra Vestsjællands
Mejeriselskab har vejudvalget 28. 6.1972 indstillet, at der meddeles
selskabet tilladelse til at etablere 2 overkørsler fra matr.
nr. 8 fk af Landsgrav til Hjorthøjvej mod, at der ved over
kørslerne tinglyses oversigtsdeklarationer q = 8 x 60 m.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.

c. Økonomiudvalget har 4.7.1972 indstillet, at kommuneassisten
terne Conny Irene Nielsen, skatteinspektoret, Anne Marie
Sørensen, Centralbiblioteket, og Kirsten Nielsen, skat
teinspektoratet, meddeles tjenestemandsansættelse med
pensionsret i henhold til bestemmelserne i kommunens pen
sionsregulativ.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
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d. Økonomiudvalget har 28. 6.1972 indstillet, at civilforsvars
assistent af 1. grad Kjeld Gross meddeles tjenestemands
ansættelse med pensionsret i henhold til bestemmelserne
i pensionsregulativet.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

e. Økonomiudvalget har 4.7.1972 indstillet, at kommuneassi
stent John Jul Jensen, skatteinspektoratet, efter udløbet af
tilfredsstillende prøvetid meddeles endelig tjenestemandsansæt
telse pr. 1.4.1972.
D.K. .084.
Vedtoges.
f. Indstilling af 12.6.1972 fra vej udvalget om,

1. at der etableres en parkeringsplads ved Nordrup kirke efter et af stadsin
geniøren udarbejdet projekt,
2. at der med ejeren af matr. nr. 28 a, Svend Nielsen, mageskiftes et areal
på ca. 117 m2, - og at kommunen afholder udgifterne ved berigtigelsen
af matriklen, og
3. at der, - under forudsætning af godkendelse af ovennævnte, - gives en be
villing, stor kr. 28.000, - til projektets gennemførelse.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.656.1.01.
Vedtoges.

g. Fra økonomiudvalget er fremsendt 3 ansøgninger om skatte 
eftergivelse, alle påført indstillinger fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

h. Økonomiudvalget har 6.7.1972 indstillet, at bestyrer Wagner
Gram ansættes under kommunen på følgende vilkår:

Ikke-tjenestemandsansættelse, aflønning: skalatrin 14(p.t. kr. 39.386,14 årligt).
Herudover udbetales til bestyreren:

halvdelen af ovematningsgebyreme (i 1971/72 : ca. kr. 20.000, -),
halvdelen af lokalelejen i de tilfælde, hvor en sådan opkræves, idet der dog
udbetales bestyreren minimum kr. 5.000,- årligt,
halvdelen af indtægterne ved campingpladsen.
Indtægterne ved restaurationsdriften tilfalder ubeskåret bestyreren.
For ovennævnte varetager bestyreren: det daglige tilsyn med Ungdomsborgen, Vandrerhjemmet og campingpladsen, den daglige drift og rengøring af
samme (dog bortset fra vinduespolering, der foretages ved kommunens foran-
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staltning), - herunder afholder bestyreren samtlige udgifter til diverse rengø
ringsartikler og driftsmidler, herunder nyanskaffelser og vedligeholdelse af
inventaret i henhold til vedlagte inventarlister, - bortset fra følgende inven targenstande, hvortil kommunen afholder udgifterne til reparation og even
tuel fornyelse: bonemaskiner, opvaskemaskine, frysebox, fejemaskine, græs
slåmaskine, traktor, gaskomfur, gasovn og køleskab.
D.K. .851.428.
Vedtoges.
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5. SALG AF GRUNDE.

Ansøgning af 28. 6.1972 fra kon to ras s is ten t Isa Hansen, Løve,
om køb af matr. nr. 1 ls_, Slagelse markjorder, Havre
toften 2.
Stadsingeniøren har 29.6.1972 oplyst, at ejendommen, af areal 1.037 m2,
er ledig. Funderings forhold ene på stedet er ikke særlig gode, idet undergrunden
er mose, hvorpå der er foretaget opfyldning. Det er muligt at bygge på grun
den, men ekstra fundering kan ikke undgås. Da grunden endvidere er behæftet
med en meget generende oversigtsdeklaration, der dækker ca. 360 m2, foreslår
stadsingeniøren, at grunden tilbydes ansøgeren for kr. 25, - pr. m2 (ialt
kr. 25.925, -) incl. vejbidrag samt el- og vandbidrag + moms. Herudover
vil yære at betale kloakbidrag, foreløbig sat til kr. 2,07 pr. m2, elstik, vandog kloakstik samt udstykningsomkostninger.
Økonomiudvalget har 4. 7.1972 indstillet, at grunden sælges på de af stads
ingeniøren foreslåede vilkår.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

gJ

6. BYGGESAGER.

a. Ejendomsudvalget har 16.6.1972 fremsendt en af arkitekt Ole P.
Hansen, Korsør, udarbejdet s i tuât ions plan vedr. bebyggelse på
matr. nr.e 21 b_, c_, dog e, Havrebjerg by og sogn, der
som følge af, at bebyggelsen er beliggende i landzone, skal forelægges byud
viklingsudvalget til udtalelse.
Bebyggelsen er en fortsættelse af tidligere gennemført byggeri, til hvil
ket der er givet tilladelse i henhold til naturfredningsloven af naturfrednings
nævnet for Holbæk amtsrådskreds, hvorfor udvalget skønner det unødvendigt at
ter at forelægge byggesagen for fredningsmyndighederne.
Ejendomsudvalget og økonomiudvalget har indstillet, at sagen anbefales
overfor byudviklingsudvalget.
D.K. .777.8.711.3.072.13.
Fremsendes til byudviklingsudvalget med anbefaling.
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b. Ansøgning af 29.5.1972 fra arkitektfirmaet Ib Schwanen
flügel A/S, Virum, for ejeren af matr. nr. 76 aa, Slagelse
markjorder, tandlæge K. Thomsen, omprincipiel godkendel
se af placering af bl. a. en dobbelt carport på ejendommen.
Stadsingeniøren har 21.6.1972 oplyst, at den projekterede carport ikke
holdes indenfor det på ejendommen ved tinglyst deklaration sikrede byggefelt.
Økonomiudvalget har indstillet, at ansøgningen ikke imødekommes.
D.K..785.072.13.241 -15.
Kunne ikke imødekommes.

c. Ansøgning af 28.4.1972 fra P. Rohde Hansen, Rødovre, om
dispensation fra den på ejendommen matr. nr. 18 fb, Næsby
ved Stranden, Kirke Stillinge sogn, tinglyste deklarationsbestemmelse om byggezoner i forbindelse med opførelse
af en carport udenfor byggezonen.
Ejendomsudvalget har 20.6.1972 indstillet, at den ansøgte dispensation
gives.
’ D.K. .785.072.13.332-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges på betingelse af, at grundejerfor
eningens samtykke opnås.

7. SKOLESAGER.
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a. Ansøgning af27.6.1972 fra lærer ved Havrebjerg Skole,
Hanne Møller Berthelsen, om afsked fra 31. juli 1972.
Skolekommissionen har 3.7.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K. .851.11.
Bevilgedes.

b. Skolekommissionen har 23.6.1972 indstillet, at lærer Verner
Schou, Møllegå rd sskolen, der siden 1.8.1968 har været ansat som
honorarlønnet eihvervsorienteringskonsulent, meddeles ansættelse i den nævnte
stilling med aflønning efter lønramme 27.
D.K..851.11.
Vedtoges.

c. Skolekommissionen har 23.6.1972 indstillet, at lærer Niels Juul
Dalsgaard, Møllegårdsskolen, der den 1.6.1969 blev ansat som sko
lebibliotekskonsulent for en 5-årig periode, meddeles ansættelse i den nævnte
stilling med aflønning efter lønramme 29.
D.K. .851.11.
Vedtoges.
d. Skolekommissionen har 23.6.1972 indstillet, at følgende ansættes
ved Slagelse Gymnasium og H.F. -kursus fra 1.8.1972:
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Som
Cand.
Som
Cand.

overenskomstlønnet adjunkt:
mag. Ulla Marie de Visme, Roskilde, med 2/3 timetal.
overenskomstlønnet cand, phil;
phil. Anne Caroline Brostrøm, København.

(Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 7 ansøgninger).
D.K. .851.11.
Vedtoges.

e. Skolekommissionen har 23.6.1972 indstillet, at følgende an
sættes som børnehaveklasseledere ved Slagelse skolevæ
sen fra 1.8.1972:
fritidspædagog Vivi Steensberg, Nørrevangsskolen, og
børnehavelærer Magaret Lee Frausing, Dævidsrød, Slagelse.

(Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger).
D.K..851.11.
Vedtoges.

8. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 24. JULI 1 972.
(Økonomiudvalget - på byrådets vegne)

Fraværende: V. Høgh Jensen.

Til behandling forelå;
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1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Socialudvalget har 5.7.1972 - på foranledning af et tilsagn fra
socialstyrelsen om etableringstil s kud til Centralsygehusets
Børneinstitutioner, betinget af tilsvarende kommunalt tilskud - med delt, at kommunens andel af etableringsudgifterne (henholdsvis kr. 27.300, til vuggestuen og kr. 29.900, - til børnehaven) er optaget under konto 14 01 92 1,
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tilskud til oprettelse eller forbedring af daginstitutioner, i budgettet for
1972/73,
Økonomiudvalget anbefalede, at de nævnte tilskud udbetales.
D.K. .842.711.
Tilskudene kan udbetales.
b. Henvendelse af 9.6.1972 fra den selvejende institution ”Vesthallen”
om anlæg af parkeringsarealer og stier m.v. i overens
stemmelse med den oprettede lejekontrakt med kommu
nen.
Vejudvalget fremsendte projekt hertil samt et overslag over udgifterne,
der vil andrage kr. 325.000, -, hvoraf kr. 25.000, - er afsat på indeværende
års budget og kr. 300.000, - på budgetforslaget for 1973/74. Vejudvalget
foreslog arbejdet opdelt i to etaper, hvoraf den første til en udgift på
kr. 125.000, - udføres i 1972 og den anden etape til kr. 200.000, - i 1973.
Første etape omfatter terrænregulering og græssåning, fliser ved ind
gange til hallen, sti øst-vest (uden asfaltslidlag), parkering for 25 biler (uden
asfaltslidlag) og belysning på sti øst-vest (10 lamper).
Til gennemførelse af disse arbejder ansøgte udvalget om en tillægs
bevilling på kr. 100.000,-, og såfremt denne bevilling gives,
vil budgetforslaget for 1973/74 blive nedsat til kr. 200.000, -.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..855.3.795.893.
Projektet godkendtes. Bevilling kr. 100.000, - gaves.

2. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 4.7.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling,
stor kr. 8.000,-, til konto 16 65 04 01-07, 1972/73, Gymnasiets under
visningsmidler, til anskaffelse af materialer ved indretning af
et klasselokale til geograf i lokale.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 6.7.1972 fra vejudvalget om følgende tillægsbevil
linger til konto 1 9 06 08 8, forbrænd ringscentralen, elek
tricitet og vand:
1971/72: kr. 50.000,- og
1972/73: kr. 50.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.521.
Bevilgedes.
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c. Brandkommissionen har 4,7.1972 ansøgt om en tillægsbevilling
for 1972/73, stor kr. 4,000,-, til dækning af udgifterne ved udskiftning af koksfyr og radiatorer på brandstationen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.521.72/73.
Bevilgedes.
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3. STØTTE TIL BOLIGBYGGERI.
Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er 5.7.1972 for Fæl
lesorganisationens Boligforening fremsendt ansøgning om
statsstøtte til opførelse af en boligblok i 4 etager inde
holdende 30 lejligheder på matr. nr. 4, 5 og 6 af Slagelse
bygrunde, Bjergbygade 6 - 8, idet der samtidig er ansøgt om den
fornødne kommunale garanti.
Anskaffelsessummen er anslået til:
grundudgifter .........................................................................
håndværkerudgifter.................................................................
omkostninger...........................................................................

kr.

481.476,2.360.000,558.524,-

I alt

kr.

3.400.000,-

Der foreligger erklæringer fra stadsingeniøren og bygningsinspektøren, der
ikke har bemærkninger til projektet.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..778.532.
Fremsendes med anbefaling og tilsagn om regaranti til boligministeriet.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 27. 6.1972 fra smedemester Erik Werner Niel
sen, Stude, Vemmelev, om autorisation som fjernvarmein
stallatør under Slagelse kommunes varmeværk.
Værkudvalget har 5.7.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K. .072.211.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 13.7.1972 fra kommuneassistent Tom Charles
Jensen, skatteinspektoratet, omafsked pr. 31. august 1 972.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..084.
Bevilgedes.
c. Kulturudvalget har 5.7.1972 indstillet, at bibliotekar Bente
Pedersen - der pr. 1.8.1971 blev tjenestemandsansat på prøve med 1 års
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prøvetid - meddeles endelig tjenestemandsansættelse fra
1.8.1972 at regne.
D.K. .084.
Vedtoges.

d. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er fremsendt til
udtalelse en ansøgning fra f r a g t m a n d Eva Birkegaard, Skovvej
81, Korsør, om tilladelse til at optage datteren Lene Davidian som medindehaver af tilladelsen til fragtmands
kørsel Korsør-København ad hovedvej 1.
Vejudvalget havde 6.7.1972 intet at indvende imod ansøgningen.
D.K. .811.113.078.6.
Anbefales.
e. Ejendomsudvalget har 6.7.1972 indstillet, at nedrivningen af
værkstedsbygningerne ved Det offentlige Slagtehus over
drages entreprenør Horst Schreiber, Reerslev, Ruds-Vedby,
der ved en licitation var lavestbydende med et tilbud på kr. 8.000,incl. moms.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K..779.7.073.543.
Vedtoges, idet kr. 8.000, - bevilgedes til formålet.

f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 7 ansøgninger om skatte 
eftergivelse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

5. KØB OG SALG AF GRUNDE.
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a. Stadsingeniøren har 5.7.1972 foreslået, at kommunen af tobaks
handler Bror Thornberg Jensen, Valbygårdsvej 53, erhverver
matr. nr. 7 cø af Holmstrup by, af areal 158 m2, for
kr. 4.400, -.
Det forudsættes, at alle omkostninger i forbindelse med ejerskiftet be
tales af Slagelse kommune.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Forslaget vedtoges.
b. Stadsingeniøren har 5.7.1972 fremsendt et forslag til overens
komst mellem købmand H. J. Frandsen, Skovsøgade 5, som
ejer af matr. nr. 7 cz og 7 cæ , Holmstrup by, og Slagelse
kommune (som ejer af matr. nr. 2 æ^, 2 ø, 7 a og 7 c a,
Holmstrup by), vedr. et mageskifte af 3.820 m2 - samt
byggemodning af arealer ved Valbygårdsvej.
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Vejbidraget er for købmand Frandsen foreslået fastsat til et fast beløb på
kr. 192.000, - og å conto kloakbidraget foreslået sat til kr. 4,50 pr. m2.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.711.5.
Forslaget vedtoges.

c. Stadsingeniøren har 5.7.1972 fremsendt et forslag til over
enskomst mellem ingeniør Hans Høyer, Charlottenlund,
som ejer af matr. nr. 7 ey , 7 ez og 7 fd , Holmstrup by,
og Slagelse kommune (som ejer af matr. nr. 7 c z og 7 cæ),
vedr. et mageskifte, hvorved der til kommunen afgives
matr. nr. 7 fd af areal 141 m2 og til ingeniør Høyer ca.
440 m2 af matr. nr. 7 c z og 7 cæ .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Forslaget vedtoges.

d. Ansøgning af 3.7.1972 fra Anders Pedersen, Sneslev, Fugle
bjerg, om køb af en parcel af matr. nr. 1 d, Holmstrup by.
Økonomiudvalget har 11.7.1972 indstillet, at grunden, af areal ca.
850 m2, sælges til ansøgeren.
Pris kr. 35,- pr. m2 incl. vejanlæg, vejbelysning, hovedledninger
for vand og udstykningsomkostninger.
Udover købesummen vil der være at betale kloakbidrag i henhold til landvæsenskommissionens kendelse, kloakstik, indskud til Holms trup vandværk, vand
stik, indskud til N. V.E. og elstik.
D.K. .073.511.2.
Indstillingen vedtoges.
e. Ansøgning af 10.7.1972 fra B ja rne Nielsen, Benediktevej
11, om køb af en parcel^af areal 825 m2,af matr. nr. 1 d^,
Holms trup by.
Stadsingeniøren har 12. 7.1972 foreslået, at prisen fastsættes til kr. 35, pr. m2 incl. vejanlæg, vejbelysning, hovedledninger for vand og udstykningsomkostninger. Udover købesummen vil være at betale kloakbidrag i henhold til
landvæsenskommissionens kendelse, kloakstik, indskud til Holms trup vandværk,
vandstik, indskud til N. V. E. og elstik.
Økonomiudvalget anbefalede salg på de foreslåede vilkår.
D.K..073.511.2.
Sælges på de foreslåede vilkår.

f. Ansøgning af 30. 6.1972 fra Eskild Carstensen, Violvej 36,
Næstved, om køb af matr. nr. 30 m , Holmstrup by, Mosevej
17.
Økonomiudvalget har 11.7.1972 indstillet, at grunden, af areal 1.036 m2,
sælges til ansøgeren.
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Pris kr. 30, - pr., m2 ind. vejanlæg, vejbelysning, å conto kloakbidrag
kr. 3,05 pr. m2, kloakstik, hovedledninger for vand, vandstik og udstyknings
omkostninger.
Udover købesummen vil der være at betale eventuel rest-kloakbidrag,
indskud til Holmstrup vandværk, indskud til N. V.E. og elstik.
D.K..073.511.2.
Indstillingen vedtoges.

6. LEGATSAGER.
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Fra ungdomsskolenævnet er 5.7.1972 fremsendt indstilling om, at den
af Karen Favrholdts legat ledige legatportion på kr. 1.000, - tildeles
følgende med hver kr. 500, -;
Jette Kristiansen, Absalonsgade 5, Slagelse, og
Jette Nielsen, Hos trupsgade 11, Slagelse.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 14 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.
Indstillingen vedtoges.

7. BYGGESAGER.

7-2

a. Ansøgning af 3.7.1972 fra ingeniør Niels Jørgen Pedersen,
Byskov Alle 28, II., om dis pens ation fra servitutbestemmel
se om bygningers placering på ejendommen matr. nr. 3 ky,
Holmstrup, der foreskriver en afstand til vejskel på 6 m. Bebyggelsen, der
ligger 4 m fra vejskel, er placeret inden bebyggelsesplanens tinglysning.
Ejendomsudvalget har 3.7.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..785.072.13.11.B.
Bevilgedes.
b. Ejendomsudvalget har 5.7.1972 indstillet, at en ansøgning fra B ørge
Frydensberg Pedersen, Hvidovre, om dispensation fra ser
vitutbestemmelsen om anvendelse af nye materialer ved
opførelse af sommerhus på ejendommen matr. nr. 2 bf,
LI. Kongsmark by, imødekommes for et på ejendommen opstillet 2-5
år gammelt hus.
D.K..785.072.13.302.
Bevilgedes.
c. Ansøgning fra Bent Andersen, Baltorpvej 53, Ballerup,
som ejer af matr. nr. 13 cl, Kirke Stillinge om bibehol
delse af et i byggeperioden benyttet nyt arbejdsskur som
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udhus, uanset at det ikke, som foreskrevet i den tinglyste bebyggelses
plan, er bygget ud til skel i fortsættelse af bygge zonerne mod øst eller nord.
Der foreligger godkendelse af placeringen fra grundejerforeningen og
fra ejeren af naboejendommen matr. nr. 13 ap.
Ejendomsudvalget anbefalede herefter dispensation fra bebyggelses
planen.
D.K. .785.072.13-381.
Bevilgedes.
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8. BOLIGSAGER
Ansøgning af 20. 6.1972 fra landsretssagfører Finn Tommerup,
for ejeren af ejendommen Parkvej 5, om tilladelse til at ind
drage en 1-værelses lejlighed i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.51-5.
Fremsendes til byrådets afgørelse, da der ikke er enighed om afgørelsen.

7^

9. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 2.6.1972 fra landinspektør Poul Toft Jensen
om godkendelse af udstykning af matr. nr. 214, Slagelse
markjorder, ejer: mekaniker Jørgen Wolfram, i 3 parceller,
hvoraf de 2 bliver under 700 m2.
Økonomiudvalget har 11.7.1972 foreslået, at sagen tilbagesendes land
inspektøren med anmodning om at ændre udstykningen, således at parcellerne
bliver mindst 700 m2, - og at en projekteret 3 m bred sti udvides til 4 m.
D.K..713.111.34/72.
Forslaget vedtoges.
b. Ansøgning af 26.6.1972 fra landinspektør A. Hartvig Søren
sen, for ejeren af ejendommen matr. nr. 231 _a. Slagelse mark
jorder, gartner Mogens Friis, om godkendelse af udstykning af
ejendommen i 4 parceller.
Stadsingeniøren har 6.7.1972 fremsendt forslag til parcelsalgserklæring
samt anbefalet, at udstykningen godkendes på de heri indeholdte betingelser.
Økonomiudvalget anbefalede.
D. K.. 713.111.45/72.
Forslaget vedtoges.
c. Ansøgning af 13.6.1972 fra landins pektør C.V. van Deurs,
Sorø, om tilladelse til at uds ty kke matr. nr. 14 cs, Næs by ved
Stranden, Kirke Stillinge sogn, tilhørende: John Johansen, i
2 parceller.
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På ejendommen er opført 2 sommerhuse.
Økonomiudvalget har 11.7.1972 indstillet, at sagen ikke anbefales,
idet de enkelte grundstørrelser vil blive mindre end 800 m2, - jfr. bygnings
vedtægtens § 19, stk. 3 a.
D.K..713.111.39/72.
Kunne ikke anbefales.

d. Forespørgsel af 19.12.1971 fra ekspedient Jørn Stephensen,
Præstevænget 6, Kirke Stillinge, om, hvorvidt grunden matr. nr.
13 t_, Kirke Stillinge by, må bebygges med een fa m iliehus,
eventuelt udstykkes til 2 grunde.
Stadsingeniøren har 4.7.1972 oplyst, at ejendommen ligger i landzone,
hvorfor udstykning og bebyggelse forudsætter tilladelse fra byudviklingsudvalget.
Endvidere gælder der for landevejen ud for ejendommen adgangsbegrænsning i
henhold til vejbestyrelseslovens § 35, hvorfor tilladelse til etablering af over
kørsel til et eenfamiliehus kun kan meddeles af ministeriet for offentlige ar
bejder efter indstilling fra Vestsjællands amtsråd.
Økonomiudvalget har 11.7.1972 indstillet, at sagen fremsendes til by
udviklingsudvalget med bemærkning, at Slagelse byråd for sit vedkommende
ikke kan anbefale udstykning og bebyggelse.
D.K. .073.511.2.
Kunne ikke anbefales.

e. Ansøgning af 21.4.1972 fra landinspektørfirmaet Poul Toft
Jensen om tilladelse til at udstykke matr. nr. 14 a, Kirke Stillinge by og sogn, ejer: gårdejer Peter Olsen, i 2 parceller.
Stadsingeniøren har 4.7.1972 meddelt, at ejendommen ligger i landzone,
hvorfor udstykningen forudsætter tilladelse fra byudviklingsudvalget.
På den foreslåede parcel 2 er placeret et ældre bindingsværkshus med
stråtag.
Økonomiudvalget har 11.7.1972 indstillet, at sagen sendes til byud
viklingsudvalget med anbefaling, at udstykningstilladelse gives mod, at føl
gende betingelse tinglyses på ejendommen:
”Der må ikke opføres ny bebyggelse på parcellen. Om- og tilbygninger må ikke
foretages på en sådan måde, at bebyggelsens nuværende karakter ændres væsent
ligt. Tegninger til om- og tilbygninger skal godkendes af byudviklingsudvalget.”
D.K..713.111.26/72.
Indstillingen vedtoges.
f. Ansøgning af 21.2.1972 fra gårde jer Henrik Erichsen, Slag
strup, om tilladelse til at frastykke en parcel af matr. nr.
11 _g_, LI. Valby, til bebyggelse af parcelhus til eget brug.
Stadsingeniøren har 4.7.1972 oplyst, at ejendommen er beliggende i land
zone, - og bemærket, at udstykningen og bebyggelsen kun kan gennemføres,
såfremt der opnås tilladelse i henhold til § 9 i lov om by- og landzoner.
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Økonomiudvalget har 11.7.1972 indstillet, at sagen fremsendes til
byudviklingsudvalget med bemærkning, at Slagelse byråd ikke kan anbe
fale ansøgningen.
D.K. 777.8.711.3.072.-13.
Kunne ikke anbefales.
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10. SKOLESAGER.
Ejendomsudvalget har 6.7.1972 - efter afholdt licitation - indstillet,
at arbejderne vedr. Søndermarksskolens 1. etape overdrages føl
gende firmaer og entreprenører:

Villy Nielsen & Søn A/S, Gartnerhaven 7, (murerentreprisen).
Helge Jensen A/S, Mariendals Alle 64, (tømrerentreprisen).
Slagelse Maskinsnedkeri, Jernbanegade 26, (snedkerentreprisen).
P.J. P. Slagelse Vinduer, Set. Mikkelsgade 16, (glarmesterentreprisen).
Harry Anåeasen, Slotsalle 32, (blikkenslagerentreprisen).
Aage Møller, Hyllinge, Næstved, (smedeentreprisen).
Ideal-Gulve, Rudsgade 28, Ruds-Vedby, (gulvbelægningsentreprisen).
H.O. Tengberg & Søn, Løvegade 14, (malerentreprisen).
Skovgaard, Smedegade 4, (el-entreprisen).
Ove Nielsen, Kongstedsvej 11, (sanitetsentreprisen).
Larsen & Hansens Maskinfabrik, Slotsgade 11, (centralvarmeentreprisen).
O. Struves Isoleringsforretning, Skovvejen, (isoleringsentreprisen).
Anderberg-Hygro, Strudsbergsvej 6, (ventilationsentreprisen).
Standard Electric, Fabriksvej 31, Glostrup, (svagstrømsanlæg).

Udvalget har endvidere foreslået, at der ved byggeriet anvendes ståldør
karme i stedet for trækarme, samt at hessianvæggene males.
D. K.. 851.162.
Tømrermester Helge Jensen forlod mødet før sagens behandling.
Formanden for ejendomsudvalget oplyste,
at anvéndelse af ståldørkarme vil medføre en yderligere udgift på kr. 51.600, -, og
at merpris for maling af hessianvægge bliver kr. 31.500, -.
Disse arbejder medtages i entrepriserne.
De anførte entreprenører tildeltes entrepriserne.
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MØDET MANDAG DEN 14. AUGUST 1 972.
Fraværende: E. Lindequist Madsen.
Hans Frandsen forlod mødet under behandlingen af pkt. 10 a.

Til behandling forelå:

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

bb. Skrivelse af 24.7.1972 fra Komm un ernes Landsforening
vedr.

1.
2.
3.
4.

godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel i kommunens tjeneste,
egenpension og ægtefællepension pr. 1.4.1972,
fornyelse pr. 1.4.1971 af overenskomsten vedr. arkitekter, og
realløns regulering pr. 1.4.1972 til maskinmestre.

D.K. .087.41.
bc. Skrivelse af 28.7.1972 fra Kommunernes Landsforening vedr. for nyelse pr. 1.4.1971 af overenskomsten vedr. konstruktører og tekniske tegnere.
D.K. .832.

bd. Skrivelse af 1.8.1972 fra Kommunernes Landsforening vedr. over
enskomsterne mellem Husligt Arbejder Forbund og forenin
gen om hus ass is ten te r og om husmoderafløsere og hjemme
hjælpere.
D.K. .832.
be. Fra Kommunernes Landsforening er 1.8.1972 fremsendt den med
Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund og Dansk So
cialrådgiverforening indgåede aftale vedr. løn- og an
sættelsesvilkår for socialrådgiveruddannet personale.
D.K..832.
bf. Kommunernes Landsforenings skrivelse af 16.6.1972 vedr. klassi
ficering og indplacering af bibliotekarisk uddannet perso
nale.
D.K. .832.
a - bf. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kulturudvalget har 8.5.1972 foreslået, at Slagelse kommune
giver tilsagn om at aftage 1.000 eksemplarer af en bog:
"Slagelseegnen" , udarbejdet af Erik B. Nissen og Karl Rønne.
Kulturudvalget og Slagelseegnens Kulturkreds har på forespørgsel fra
økonomiudvalget oplyst,
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1. at oplagets størrelse bliver 3.000, såfremt kommunen vil aftage 1.000 ek
semplarer,
2. at fremstillingsomkostningerne ved trykning udgør kr. 35.000, - excl.
moms, og
3. at øvrige omkostninger i forbindelse med distribution og salg af bogen an
slås til kr. 25.700, - , hvortil kommer boghandleravance, eventuelle
renter af kassekredit m. v.
Bogens udsalgspris bliver kr. 40, - eller kr. 42, - incl. moms.
Økonomiudvalget har 1.8.1972 indstillet, at kommunen aftager 1.000
eksemplarer for en pris af kr. 25.000, - + moms.
D.K..071.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Kommunernes gensidige Forsikringsselskab har 20.7.1972 meddelt,
at den i selskabet tegnede kollekt i ve ulykkesforsikring for by
rådsmedlemmer nu kan udvides, således at den også dækker byrådsmed
lemmerne under udførelse af hverv udenfor kommunalbestyrelsesarbejdet,
hvortil de er valgt eller indstillet af byrådet. Årlig tillægspræmie: kr. 40, pr. byrådsmedlem.
Økonomiudvalget har 1.8.1972 indstillet, at forsikringen udvides i hen
hold til tilbudet.
D.K..073.515.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Indstilling af 18. 7.1972 fra vejudvalget om godkendelse af et pro jekt til opfyldning og regulering af industriarealerne
nord for Industrivej.
Efter anmodning fra økonomiudvalget har vejudvalget foretaget en re
duktion af projektet, og økonomiudvalget har herefter 2.8.1972 anbefalet,
at det nu foreliggende projekt godkendes, samt at vejudvalgets ansøgning om
en tillægsbevilling , stor kr. 120.200,- (hvoraf kr. 107.000,forventes anvendt i 1972/73) imødekommes.
D.K.. 073.521.72/73.
Det reducerede projekt godkendtes, idet der samtidig gaves den fornødne
bevilling, stor kr. 120.200,-.
d. Dansk almennyttigt Boligselskab har 18.7.1972 anmodet om byrådets
godkendelse af følgende af afdelingsbestyrelserne i fællesskab valgte medlem
mer og suppleanter til bestyrelsen for Slagelse almennyttige Boligselskab:
tandtekniker Erik Siering, Albert Ibsensvej 72, III. tv., (suppleant: typograf
Frede Petersen, Østre Alle 15) og
lokomotivfører Eigil Baden Hansen, Kandestøbergade 4, II.tv., (suppleant:
repræsentant Aage Madsen, Bredegade 63).
D.K..074.
Godkendtes.
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e. Rækkehusbebyggelse øst for S ønd e rm a rks ve j, til
hørende direktør Bøje Nielsen, Næstved.
Vejudvalget fremsendte i skrivelse af 18.d.m. et af rådgivende inge
niør R. Christiansen, Herning, udarbejdet byggemodningsprojekt.
Vejudvalget indstillede:
M erkurv ej udføres af kommunen, idet ca. 1/3 af udgiften pålægges række
husene som vejbidrag.
Byskovvej udføres af kommunen, idet ca. 1/3 af udgiften incl. tunnel på
lægges rækkehusene som vejbidrag.
Kloak i Merk urvej udføres af kommunen mod betaling af å conto klo
akbidrag på ca. kr. 70.000, -.
Kloak i østskel udføres af kommunen, eventuelt ved entreprenør, mod
betaling af à conto kloakbidrag ca. kr. 150.000, -.
Den gennemgående sti fra tunnellen under Søndermarks vej langs østskellet til tunnellen under Byskovvej overtages som offentlig, når den er fær
diganlagt.
Alle udgifter ved anlæg af stien afholdes af bygherren.
Vejudvalget har iøvrigt for sit vedkommende godkendt hovedkloaklednin
ger, hovedadgangsveje og hovedstiforbindelser.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.711.4.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
f. Slagelse sociale Boligselskab har 12.6.1972 fremsendt
regnskaber for 1971 samt revisionsberetning vedr. selskabets 10 afde
linger.
Økonomiudvalget har 27.6.1972 indstillet, at regnskaberne godkendes.
D.K..778.532.073.526.
Godkendtes.

g. Økonomiudvalget har 28.6.1972 indstillet, at kommunen afhol
der udgiften til retablering af gårdspladsen bag slagtehuset.
Under forudsætning af, at byrådet kan tiltræde økonomiudvalgets indstil
ling, er samtidig ansøgt om en til lægsbev il ling, storkr. 20.000,-,
til dækning af udgiften.
D.K. .779.7.073.543.
Vedtoges.
h. Vejudvalget har 19.6.1972 indstillet, at det i budgettet for 1972/73
på konto 18 03 01 01-9, Stenstuegade - Korsgade, afsatte beløb på
kr. 350.000, - anvendes til fæ rd igg ørels e af den sydlige del af
H. P. Hansens Plads. Projektet omfatter anlæg af ny vej fra Stenstue gade langs pladsens vestlige og sydlige side til Korsgade, færdiggørelse af 64
parkeringspladser på H. P. Hansens Plads, afbrydelse af Stenstuegade på mid
ten, anlæg af et 1.050 m2 grønt område omkring det nedlagte vejareal samt
anlæg af et midlertidigt grønt område i pladsens sydvestlige hjørne.
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Projektet er 28.7.1972 tiltrådt af politimesteren.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. 811.
Vedtoges.

i. Vejudvalget har 18. 7.1972 foreslået følgende navngivning af
veje i sydbyen:
En sidevej vest for Lillevangs vej: Ly øve j,
3 sideveje syd for Lillevangsvej : Agersøvej, Omøvej og Sprogøvej.
En sidevej til Antvorskov Alle; Sejerøvej.
3 sideveje til Teglværksvej: Lergraven.
1 sidevej til GI. Næstvedvej: Hulvejen.

D.K. .811.121.1.
Vedtoges.
k. Ansøgning af 26.7.1972 fra arkitekt Henning Graversen, Gentofte,
om tilladelse til at 2 private veje ved observationsafdelingen
for børn på Andersvænge navngives "Vænget" og ”Æble
haven" , samt om tilladelse til at der opsættes vejskilte af type og farve
som de af Slagelse kommune anvendte.
Vejudvalget har 8.8.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..811.121.1.
Blev imødekommet.
l. Økonomiudvalget har 25.7.1972 fremsendt forslag til overens
komst mellem Slagelse kommune og interessentskabet Holm
strup Vandværk om Slagelse kommunes overtagelse af samtlige aktiver og passiver i interessentskabet fra 1.10.1972.
Kommunen forpligter sig ved overenskomsten bl.a. til fra 1.10.1972
at overtage vandforsyningen til Holms trup Vandværks forbrugere på samme
vilkår, herunder betalingsvilkår, som er gældende for Slagelse Vandværks for
syningsområde.
D. K..824.11.628.134.
Godkendtes.

m. Ansøgning fra " S tillads et" om støtte, kr. 2.000,-, for
sæsonen 1972/73.
Kulturudvalget har 19.6.1972 indstillet, at ansøgningen ikke imøde
kommes under henvisning til, at de aktive f'Stilladsefikke betaler kontin
gent. (Et medlem af udvalget: Pia Kiørboe, har anbefalet, at der ydes et
tilskud på kr. 1.000, -).
Økonomiudvalget har 28.6.1972 tiltrådt kulturudvalgets indstilling.
D.K. .851.483.
♦ Pia Kiørboe foreslog, at der ydes "Stilladset" et tilskud på kr. 1.000, -.
For dette forslag stemte 1 medlem, 16 medlemmer stemte imod og 3 medlem
mer undlod at stemme. Herefter betragtedes kulturudvalgets indstilling for ved
taget.
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n. Fra fritidsnævnet er 25.7.1972 til fritidskommissionen fremsendt
94 ansøgninger om interessegruppe v irksomhed for børn
og unge i vinteren 1972/73 med forslag om, at 4 grupper udgår,
samt forslag til diverse betingelser for de øvrige gruppers godkendelse.
Fritidskommissionen har 25.7.1972 anbefalet, at 90 interessegrupper
godkendes på de af fritids nævnet foreslåede betingelser.
Under forudsætning af, at foranstående godkendes, vil den samlede
udgift til interessegrupper for børn og unge i vinteren 1972/73 udgøre
kr. 96.947,21, hvoraf Slagelse kommunes andel udgør kr. 41.365,74.
Foranstående er tiltrådt af skoleudvalget.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.483.
90 grupper godkendtes på de af fritidsnævnet foreslåede betingelser.
o. Kulturudvalget har 21.6.1972 fremsendt re v id e re d e ved
tægter for ”Lokalhistorisk arkiv for Slagelse og omegn".

Økonomiudvalget har 19.7.1972 foreslået, at den af kulturudvalget
udarbejdede vedtægt godkendes med følgende ændringer:

§ 1, stk. 2, tilføjes: "såfremt byrådet giver sit samtykke hertil" (vedr. op
tagelsen af udgifterne ved arkivets drift på Centralbibliotekets budget og
regnskab) og
§ 5, affattes således: "For ansættelse af arkivar og fornøden kontorhjælp til
udførelse af det daglige registreringsarbejde m. v. gælder samme regler som
for kommunens administrative personale".
(Kultur udvalget har i vedtægten indsat, at "styrelsen" kan ansætte ar
kivar og fornøden kontorhjælp).
D.K. .852.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER
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Skoleudvalget har 19.6.1972 ansøgt om følgende tillægsbevillinger
for 1972/73:
1. konto 16 03 06, rengøring, folkeskolen, kr. 160.000,- og
2. konto 1 6 65 03 1 1, rengøring, Gymnasiet, kr. 20.000,-.
Ansøgningen fremkommer som følge af øgede udgifter til lønninger i hen
hold til ny overenskomst.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.72/73.
Bevilgedes.
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4. KLOAKERING AF SYDBYEN.
Vejudvalget har 21.7.1972 fremsendt projekt vedr. kloakering
af et område i Slagelse sydby.
Udgifterne i forbindelse med kloakeringen er anslået til kr. 4.087. 552, -.
Økonomiudvalget har 8.8.1972 indstillet, at projektet godkendes med
den ændring, at forrentningen af et eventuelt skyldigt kloakbidrag for eksi
sterende ejendomme fastsættes til den i Sparekassen for Slagelse og Omegn
gældende effektive udlånsrente for 1. prioriteter.
Økonomiudvalget har endvidere anbefalet et af stadsingeniøren udarbej
det forslag til fremsendelsesbrev til landvæsenskommissionen.
D.K.,777.8.628.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8°

5. FORSLAG TIL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 (FOR ET OMRÅDE I SYDBYEN).
Fra økonomiudvalget er fremsendt et forslag til byplanvedtægt
nr. 6 for et område i Slagelse sydby.
(Forslaget er tilsendt byrådets medlemmer samtidig med nærværende
dagsorden),
D.K..777.8.711.4.
Vedtoges.

For lukkede døre
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6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Økonomiudvalget har 1.8.1972 indstillet, at overassistent Han
ne Madsen, borgmesterkontoret, der med virkning fra 1.9.1971
blev tjenestemandsansat på prøve (prøvetid 1 år), meddeles varig an
sættelse fra 1.9.1972.
D.K..084.
Vedtoges.
b. Ansøgning af 31.7.1972 fra komm une assis tent Grethe Graueng a a rd, Rådhusets kassekontor, om overgang til heltidsbeskæfti
gelse.
Pågældende er for tiden indtil 30.9.1972 meddelt tilladelse til deltids
beskæftigelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Blev imødekommet.
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c . Økonomiudvalget har 8.8.1972 indstillet, at nedennævnte
meddeles tjenestemandsansættelse med pensionsret i hen
hold til bestemmelserne i kommunens pensionsregulativ:

kontorassistent Knud Nørregaard, folke registrer,
kontorassistent Ketty Sonja Nielsen, Centralbiblioteket,
kommuneassistent Jytta Jensen, social- og sundhedsforvaltningen,
kontorassistent Inge Jensen, social- og sundhedsforvaltningen, og
kontorassistent Knud G. Petersen, social- og sundhedsforvaltningen.
D.K. .075.5.084.
Vedtoges.

d. Ansøgning af 21.7.1972 fra bibliotekar Bente Pedersen,
Slagelse Centralbibliotek, om afsked fra stillingen som børnebib
liotekar 31.8.1972.
Kulturudvalget har 26.7.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..084.
Bevilgedes.
e. Kulturudvalget har 26. 7.1972 indstillet, at Francis Ronald
McCluskey, København, med virkning fra 1.11.1972 og med ancienni
tet fra 1.8. 1970 ansættes i den ledige stilling som bibliotekar
i voksenafdelingen ved Slagelse Centralbibliotek.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger.
D.K..084.
Vedtoges.

7. KØB OG SALG AF GRUNDE.
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a. Direktør Hans Albertsen, A/S Zemi, har7.7.1972
forespurgt, hvorvidt betalingsbetingelserne for kommunens køb
af ejendommen Bredegade 11, matr. nr. 12, Slagelse by
grunde, kan ændres, således at det i ejendommen indestående priori
tetslån (restgæld kr. 124.080,54) indfries af selskabet i stedet for at blive over
taget af kommunen.
Økonomiudvalget har 8.8.1972 indstillet, at betalingsbetingelserne æn
dres således, at kommunen frafalder overtagelsen af det nævnte prioritetslån.
(Se mødet 26.6.1972, pkt. 12 a).
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 13 stemmer mod 2 stemmer,
idet 5 medlemmer undlod at stemme.
b. Økonomiudvalget har 21.7.1972 indstillet, at ejendommen matr.
nr. 8 fy af Holmstrup, af areal ca. 2 . 500 m2, sælges til
forstander Eigil Brinch, Skolen for civil værnepligt i Ant
vorskov, med henblik på opførelse af et parcelhus.
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Pris: kr. 20,- pr. m2 incl. vejanlæg, vejbelysning, å conto kloakbi
drag kr. 3,05 pr. m2, kloakstik, hovedledninger for vand, vandstik samt
udstykningsomkostninger. Kontant udbetaling: 60
Udover købesummen
skal betales eventuelt restkloakbidrag, indskud til Holmstrup Vandværk, ind
skud til NVE og elstik.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 7. 8.1972 indstillet, atenca. 2.600 m2
stor parcel af matr. nr. 155 af Slagelse markjorder med
påstående bygninger sælges til kommuneassistent Tove
Olsen, Ny vej 14, for kr. 99.500,-, hvoraf 40 % betales kontant, me
dens restbeløbet sikres ved 1. prioritets pantebrev, løbetid 20 år, afdrag
2 1/2 % halvårlig, forrentning 8 l/2%p.a.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.
d. Økonomiudvalget har 7. 8.1972 indstillet, aten ca. 1.950 m2
stor parcel af matr. nr. 69 h af Slagelse markjorder, be
liggende ved Fægangen, sælges til firmaet C. U. Chri
stensen & Co., Eriksgade 6, Slagelse, pris: kr. 19, - pr. m2,
hvoraf kontant betales 40 % + tilslutningsafgifter for el; kr. 1,50 pr. m2
og for vand: kr. 0,70 pr. m2 + moms. Restbeløbet afgøres ved et pantebrev,
der sikres med 2. prioritets panteret, løbetid 10 år, lige store halvårlige
afdrag, forrentning 8 1/2 % p.a. Endvidere vil der være at betale kloakbi
drag i henhold til landvæsenskommissionens kendelse + udstykningsomkost
ninger.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.
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8. ISTANDSÆTTELSE AF SKOVVEJEN.

Under henvisning til en planlagt istandsættelse af Skovve
jen på en ca. 175 m lang strækning fra matr. nr. 361 b
til svinget ved kirkegården, hvortil udgifterne tænkes opført på
budgettet for 1974/75, har vejudvalget 18.7.1972 indstillet, at byrådet
træffer beslutning om i henhold til lov nr. 342 af 9. de
cember 1964, vejbestyrelses 1 ovens kapitel II, at erhver
ve følgende arealer:
1. Ca. 122 m2 fra matr. nr. 55 d og 55 o af markjorderne, tilhørende gart
ner W. Beck Jensen, Skovvejen 39.
2. Ca. 43 m2 fra matr. nr. 55 fi af markjorderne, tilhørende repræsentant
Poul Benny Karlsen, Skovvejen 25.

79
MØDET 14. 8. 1972

Endvidere har udvalget ansøgt om bemyndigelse til at forhandle med
lodsejerne om fornævnte arealerhvervelser samt om, at der gives bevil
ling til de med arealerhvervelsen forbundne udgifter.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

9. BOLIGSAGER.
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a. Ansøgning af 18.7.1972 fra John Nielsen, Herluf Trolles 
vej 48, om tilladelse til at inddrage 1. sals lejligheden i ejen
dommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.19-48.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 7.7.1972 fra arkitekt firmaet H. Steudel og
J. Knudsen Pedersen for Fællesorganisationens Boligfore
ning om tilladelse til at nedrive samtlige bygninger på matr.
nr. 28, 29 og en del af bygningerne på matr. nr. 30 af
Slagelse bygrunde, beliggende Bredegade 48, 46 og 44 B.
Fællesorganisationens Boligforening agter at opføre en 3 etagers ejendom på
arealet.
. Boliganvisningsudvalget har 21.7.1972 indstillet, at ansøgningen imø
dekommes på betingelse af, at boligforeningen tilbyder lejerne passende lej
ligheder i andre ejendomme.
D. K.. 778. 52. 5A-44:46;48.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 20.6.1972 fra lands retss agføre r Finn Tomme rup for ejeren af ejendommen Parkvej 5 om tilladelse til at
inddrage en 1 værelses lejlighed i ejendommen til eget brug.
Der foreligger endvidere ansøgning af 29. 6.1972 fra ejendomsmæg
ler Søren Christensen, Faarevejle, for Søren Clausen,
Hans Tausensgade 23, I., om nedlægning af samme lejlighed, idet
nedlægning af nævnte lejlighed er en betingelse for Søren Clausens
køb af ejendommen.
Anbefalet af bolig anvisnings udvalget.
D.K. .778.54.51-5.
Tilbagesendtes til boliganvisningsudvalget til fornyet overvejelse.
d. Ansøgning af 25.7.1972 fra Peter Jørgensen, Thorvaldsensvej 4, om tilladelse til at i n d d r a g e en lejlighed i ejendommens
stueetage til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 4.8.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes på betingelse af, at der op re t tes 2 selvstændige lejligheder
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på ejendommens 1. sal, og at lejerne af stuelejligheden tilbydes den ene
af disse.
D..K.. 778.54.80-4.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.
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10. BYGGESAGER.

a. Ansøgning af 9.6.1972 fra Sjællands Tidende om tilla
delse til at bibeholde i en 10-årig periode den på ejen
dommen matr. nr. 46 a og 59, Slagelse bygrunde, pla
cerede barakbygning, der i henhold til en på ejendommen tinglyst
deklaration skal nedrives inden udgangen af 1972.
Ejendomsudvalget har 1.8.1972 indstillet, at fristen for nedrivningen
forlænges med 5 år (til 31.12.1977).
Økonomiudvalget har 8.8.1972 fremsendt sagen med bemærkning, at
økonomiudvalget for sit vedkommende ikke kan anbefale ansøgningen.
D.K..777.8.711.4.
For ejendomsudvalgets indstilling stemte 4 medlemmer, 11 medlemmer
stemte imod indstillingen, medens 4 medlemmer undlod at stemme.
Ansøgningen er herefter ikke imødekommet.
b. Fra økonomiudvalget er til byrådets godkendelse fremsendt en rede
gørelse for et af udvalget ved en forhandling den 21.7.1972
med Københavns Telefon Aktieselskab angående et af sel
skabet fremsendt projekt til udvidelse af Slagelse Central
i Bredegade opnået forhandlingsresultat.
Det af selskabet fremsendte bebyggelsesforslag er i strid med byplanved
tægten for S tens tuegade-kvarteret, idet den projekterede sidebygning ønskes
opført i 3 etager med udnyttet tagetage, medens byplanvedtægten foreskriver
een etage. For den videre udbygning er påtænkt en forhus bebyggelse mod
H. P. Hansens Plads med samme etageantal, medens byplanvedtægten fore
skriver sluttet bebyggelse i gadelinien med 3 etager med udnyttet tagetage.
Endvidere er der til den planlagte sidebygning og eksisterende bebyggel
se projekteret 56 parkeringspladser.
Forhandlingerne resulterede i følgende:

I. Byplanvedtægten søges ændret, således at den tillader den projekterede
sidebygning med 3 etager og tilbagetrukket tagetage.
2. Kommunen godkender, at der indtil videre på telefonselskabets ejendom eta
bleres 56 parkeringspladser og kan ikke stille krav om yderligere plads, med
mindre byggeriet incl. det nu projekterede overstiger 2.000 m2 etageareal,
eller det samtidigt beskæftigede personale overstiger 60.
3. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at byplanvedtægten for Stenstuegadekvarteret tillige ændres således, at ejendommene vest for telefonselskabets
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ejendom, nemlig matr. nr.e 37 og 38 af Slagelse bygrunde, udlægges
til offentlige formål, hvorved forstås, at en del af disse ejendomme
kan anvendes til regulering af Herrestræde, medens restarealet kan sam
menlægges med telefonselskabets tilstødende ejendom.
4. Der oprettes overenskomst mellem Københavns Telefon Aktieselskab og
Slagelse kommune om deling af de udgifter, der kan opstå som følge af
den byplanmæssige disposition. Såfremt der bliver tale om erstatning til
de pågældende grundejere, deles denne i forhold til de arealer, der i hen
hold til foranstående stilles til rådighed for hver af parterne. På tilsvarende
måde fordeles udgiften ved erhvervelse af disse ejendomme, såfremt ejer
ne i medfør af byplanloven kan gennemføre, at kommunen skal over
tage ejendommene.
5. Kommunen skal i medfør af byplanlovens ekspropriationsbestemmelser
erhverve ejendommene på det tidspunkt, da en af parterne i nærværende
overenskomst fremsætter ønske derom, og de med erhvervelsen forbundne
udgifter afholdes af parterne som foran nævnt.
6. Sidebygningens gavl mod H. P. Hansens Plads udføres af facadesten, og
der indsættes vinduer og indgangsdør. Øverste etage trækkes længst muligt
tilbage. Der etableres foran sidebygningen et opholdsareal med fliser og
beplantning, og fra dette til skel i begge sider opføres teglstensmur mod
H. P. Hansens Plads.

D.K..777.8.711.4.
Forhandlingsresultatet godkendtes, - herunder økonomiudvalgets ind
stilling vedr. ændringen af byplanvedtægten.

11. SKOLESAGER.

a. Ansøgning af 21.7.1972 fra lærer Vivi Steensberg, Nørrevangsskolen, om et honorar, stort kr. 5.000,-, for udført
arbejde i forbindelse med etablering af børnehaveklasser
ved Nørrevangsskolen.
Skoleudvalget har 27.7.1972 indstillet, at Vivi Steensberg tildeles
en halv måneds løn, afholdt over lønkontoen.
Økonomiudvalget har 9,8.1972 anbefalet skoleudvalgets indstilling.
D.K. .851.11.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 20. 7.1972 fra Elis abe th Steensberg om af
sked pr. 31.7.1972 fra stillingen som børnehaveklassele
der ved Hallelevskolen.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K. .851.11.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 15. 6.1972 fra 1 æ re r Elsebeth Madsen, Nørrevangsskolen, om afsked pr. 31.7.1972.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 12.6.1972 fra lærer Werner Poulsen, Nørrevangsskolen, om varig ansættelse fra 1.8.1972 at regne.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Blev imødekommet.
e. Skolekommissionen har 27.7.1972 indstillet følgende til den ledige
stilling som skolekonsulent for specialundervisning (læseog staveretarderede):

1. lærer Alice Holm Nielsen, Vestre skole, og
2. lærer Niels Erik Strandholm, Nørrevangsskolen.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger.
D.K..851.11.
Alice Holm Nielsen ansættes i stillingen.
f. Skolekommissionen har 27.7.1972 indstillet, at lærer Preben
Bacci, Nørrevangsskolen, fra 1.8.1 972 ansættes i den le
dige stilling som‘skolekonsulent for kuratorvirksomhed.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K. .851.11.
Vedtoges.
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MØDET MANDAG DEN 28. AUGUST 1 972.
Fraværende: Inger Nørgaard, Harry Eskildsen og Pia.Kiørboe.
Til behandling forelå:

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

h. Fra Kommunernes Landsforening er 18.8.1972 fremsendt det for
kommunens tjenestemænd gældende ferieregulativ samten
oversigt af august 1 972 over ikke-tjenestemandsansatte
lønmodtageres feriebestemmelser.
D.K..838.17.073.551.
a - h. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
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a. Vejudvalget har 16. 8.1972 indstillet, at der i henhold til § 34 i lov
om offentlige veje pålægges byggelinier langs Bredegade på føl
gende matr. nr.e; 20, 21, 22 a_, 22 b, 28, 29, 30, 31,
32 a, 32 b og 33, - således at det bliver muligt at udvide Bredegade til
17,0 m bredde på strækningen mellem Set. Knudsgade og Herrestræde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.6.
Vedtoges.
b. Vejudvalgets indstilling af 18.7.1972 om lukning af Skovvejen
bilagt projekt hertil. Udgiften kan afholdes af konto 18 03 01 22-9,
1972/73, trafiksanering i østbyen.
Økonomiudvalget har 23.8.1972 med 3 stemmer mod 1 stemme (idet
1 medlem var fraværende) frarådet, at indstillingen vedtages.
D.K. .811.
Vejudvalgets indstilling blev forkastet med 12 stemmer mod 5 stemmer,
idet 1 medlem undlod at stemme.

c. Ejendomsudvalget har 16. 8.1972 indstillet, at anlæg af fodbold
bane, haveanlæg og befæstede arealer ved Søndermarks
skolens I. etape udføres af kommunens entreprenørafde 
ling. Anlæg af fodboldbane agtes udført i efteråret 1972 og de øvrige arbej
der i 1973.
Økonomiudvalget har 23.8.1972 med 3 stemmer mod 1 stemme (idet
1 medlem var fraværende) foreslået, at indstillingen vedtages.
D.K. .851.162.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges med 12 stemmer mod 5 stemmer,
idet 1 medlem undlod at stemme.
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d. Skoleudvalget har 19,6.1972 med skolekommissionens og social
udvalgets tiltræden indstillet, at byrådet ikke tilbyder skolebørn
over den undervisningspligtige alder forebyggende hel
bredsundersøgelser.
Økonomiudvalget har 23.8.1972 for sit vedkommende tiltrådt indstil
lingen.
D.K..851.171.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
Ansøgning af 8.8.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevilling,
stor kr. 80.000,-, til konto 19 02 01 11 -09, bortkørsel
af slam, 1972/73.
Ansøgningen er motiveret ved, at etableringen af centrifugeanlægget
blev forsinket, så det først var færdigt til brug i juli 1972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073. 521.72/73.
Bevilgedes.

4. FOLKEAFSTEMNING 2. OKTOBER 1972.
Borgmesteren har 22.8.1972 fremsendt sålydende skrivelse til byrådet:

"I anledning af, at der mandag den 2. oktober 1972 skal afholdes folkeafstem
ning om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber, foreslås følgende:
1. Byrådet vælger 4 medlemmer til opstillingskredsens valgbestyrelse. Herud
over repræsenteres byrådet i valgbestyrelsen af borgmesteren, der iflg. fol
ketingsvalgloven er født medlem af og formand for opstillingskredsens valg
bestyrelse.
2. Der vælges personlige suppleanter for de fornævnte 5 valgbestyrelsesmedlem
mer.
3. Der træffes beslutning om afstemningsstederne, i hvilken anledning jeg fo
reslår, 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),
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, Kin
dertofte og Sorterup afstemningsområder).
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4.
5.

6.
7.

8.

6. Hallelev skole (for området, der omfatter de tidligere Hallelev og
Nordruplund afstemningsområder),
7. Stillinge centralskole (for området, der omfatter den tidligere Stil
linge kommune ),
8. Havrebjerg skole (for området, der omfatter den tidligere Havre
bjerg kommune).
Opklæbning af plakater på afstemningsstederne forbydes.
Der vælges 5 valgstyrere og suppleanter for samme til at forestå afstem
ningen på hver af de 8 fomæviie afstemningssteder. Valgstyrerne kan udnævnes dels blandt byrådets egne medlemmer, dels blandt de i kommu
nen 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 valgstyrere:
Østre skole og vestre skole: 5 på hver............................. (ialt 10),
Marievangsskolen: .............................................................
( 3),
Stillinge centralskole: .......................................................
( 2),
Ottes trup skole:...................................................................
( 2),
Øvrige 3 afstemningssteder: 1 på hver ........................... ( 3),
- dette forslag dog under forudsætning af, at de byrådsmedlemmer, der
placeres på afstemningsstederne i byområdet erklærer sig villige til i gi
vet fald at blive overflyttet til et afstemningssted i et af de øvrige di
strikter.
Der udsendes valgkort til samtlige vælgere. Valgkortene anvendes til kon
trol i stemmelokalerne, - og der benyttes ikke stemmelister.
Der udpeges 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere til i henhold til in
denrigsministeriets cirkulære af 5., 6. og 7. november 1970 at yde bistand
ved stemmeafgivning på sygehuset, alderdomshjem, plejehjem m.m.
Borgmesteren bemyndiges til at placere det fornødne antal tilforordnede
vælgere. Der foreslås følgende antal:
Østre skole: 8 lokaler å 5 + 3 som medhjælp for svagelige
vælgere + formanden for valgstyrerne, ialt ...........................
44
Vestre skole: 7 lokaler à 5 + 3 som medhjælp for svagelige
vælgere + formanden for valgstyrerne, ialt .............................
39
Marievangsskolen, Stillinge Centralskole, Ottestrup skole,
Hallelev skole, Lille Valby forsamlingshus og Havrebjerg
skole, ialt 6 afstemningssteder å 5, ialt .................................
30

Ialt
113
Under forudsætning af den nedenfor anførte gruppedeling vil der efter forholds talsvalgmåden tilkomme grupperne det ved hver enkelt anførte antal medlem
mer:
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Valgbesty reise.
Social
demokratiet ...
Fællesgruppen
af konservative,
venstre og ra
dikale ...............
Kommunister .. •
Center-Listen..

Valgstyrere.

Bistandsydere
_ Jygehus

m.m.

Tilforord
nede (incl.
valgstyrere).

3

19

1

54

2

17
1
1

1

49
5
5

Lodtrækning mel
lem alle 4 om
nr. 39 og 40."
D.K. .074.
ad 1 og 2. Følgende valgtes:
1.
2.
3.
4.
5.

Borgmesteren,( født medlem).
Viggo Larsen.
Arnold Pedersen.
Vagn Høgh Jensen.
Helge Jensen.

Suppleanter:
For nr. 1: C. Veysmann Jensen.
- - 2: Marie Andersen.
- - 3: Inger Munk Hansen.
- - 4: Holger Jensen.
- - 5; Tove Munthe Fog.

ad 3 og 4. Vedtoges.

ad 5. Følgende valgtes:

Østre skole :
1. Viggo Larsen.
2. Frode Hansen.
3. E. Lindequist Madsen.
4. Inger Nørgaard.
5. Viggo Marker.

Suppleanter:
For nr. li
: Kr. Laursen.

Vestre skole:
1. Marie Andersen.
2. Inger Munk Hansen.
3. Helge Jensen.
4. Tove Munthe Fog.
5. E. Anderberg.

Suppleanter:
For nr. n _
1 : Jens Olsen.

M arievangsskolen:
1. Erik Asmund.
2. Annelise Mahler Larsen.
3. Ole Søndergaard.
4. Pia Kiørboe.
5. Georg Bjørsum.

Suppleanter:
For nr. li
- - 21 : Aage Knudsen.

-

-

3:
4:
5:

H. Brandt Petersen.
Knud Geckler.
Erik Rasmussen.

Henning Jensen.

-

-

5 i Vagn Carlslund.

Helmuth Andersen.
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Stillinge centralskole:
1. H. Eskildsen.
2. .Palle Christoffersen.
3. Henry Madsen.
4. Osvald Larsen.
5. Rafn Sørensen.

Suppleanter:
For nr. 1)
V : K. Møbius.
• ‘ 2>

Ottes t ru p s kole :
1. C. Veysmann Jensen.
2. Aage Larsen.
3. Lars Eskildsen.
4. Jørgen Roth.
5. Hans Larsen.

Suppleanter:
For nr. H
- - 2 ► : Otto Bruun.
- - 3J
4;
Krall Jensen.
- - 5:
K.Bregendahl.

Hallelev s kole ;
1. Georg Brandt.
2. Ketty Petersen.
3. Holger Jensen.
4. Poul Fredebo Jensen.
5. Eva Hallig.

Suppleanter:
For nr. 11
Ebbe L. Jacobsen.
- - 2J

Havrebjerg skole:
1. Arnold Pedersen.
2. Villy Nielsen.
3. Børge Gjermandsen.
4. Hans Frandsen.
5. Axel Jonstrup.

Suppleanter:
For nr. l’j
- - 21 : Bo Danscher.
- - 3J

Lille Valby forsamlingshus:
1. Axel Andersen.
2. Tage Olsen.
3. Kjeld Hansen.
4. Vagn Høgh Jensen.
5. Kærgaard Jensen.

Suppleanter:
For nr. 11
- - 2i : Ejner Petersen.
- - 3J

ad 6. Vedtoges.

: Ditmar Hansen
-

-

5 : Vilh. Christiansen.

Henrik Larsen.

-

-

5:

41

J. Hallig.

: Johannes Hansen

4]
> : Frederik Christensen.
51

88

MØDET 28.8. 1972

ad 7. Følgende blev udpeger:
Frode Hansen.
Fru Inga Petersen.
ad 8. Vedtoges.

For lukkede døre

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 7.7.1972 fra pi an teskolee j e r Alfred Albert
sen, Lillevangsvej 20, der af kommunen har forpagtet ejendommene
matr. nr.e 1 pog 1 hk, Slagelse markjorder, om reduktion i forpagtningsaf
giften for såvidt angår de ejendommene pålignede ejendomsskatter, - for
1972/73 - kr. 7.901,-.
Ejendomsudvalget har 31.7.1972 indstillet, at der for den resterende del
af forpagtningsperioden (udløber 31.12.1975) afkræves forpagteren et skatte
beløb på kr. 600, - pr. år.
Økonomiudvalget har 23.8.1972 indstillet, at der for den resterende del
af forpagtningsperioden afkræves forpagteren kr. 1.500, - årligt i grundskyld.
D.K..073.513.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Økonomiudvalget har 23. 8.1972 indstillet, at nedennævnte medde
les tjenestemandsansættelse med pensionsret i henhold til
bestemmelserne i kommunens pens ions régula ti v :
Kommuneassistent Erik Andié Kehlet, social-og sundhedsfor
valtningen, og
kommuneassistent Sonja Skytte Petersen, social-og sundheds
forvaltningen.

D.K. .075.5.084.
Vedtoges.

c. Ejendomsudvalget har 17.8.1972 indstillet, at arbejdet med nedriv
ning af yderligere een værkstedsbygning ved Det offentlige
Slagtehus overdrages den samme entreprenør, som forestår nedrivning af de
øvrige værkstedsbygninger (Horst Schreiber, Ruds-Vedby) for kr. 7.000, - incl.
moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .779.7.073.543.
Vedtoges, - herunder en tillægsbevilling, stor kr. 7.000, -.
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d. Vejudvalget har 16.8.1972 indstillet, at kommunen af K.T.A.S.
erhverver ca. 55 m2 af ejendommen matr. nr. 69 b h, Sla
gelse markjorder, - til brug ved etablering af en vende
plads som følge af lukning af GI. Holbækvej ved Sorøvej
- for kr. 50, - pr. m2, eller ialt kr. 2.750,-, idet K.T.A.S. har betinget sig,
af 2 eksisterende indkørsler til ejendommen bevares uændret, samt at det afståede areal vil kunne medregnes som grundareal ved eventuel fremtidig udvi
delse af bebyggelse på ejendommen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 8. 5.1972, pkt. 4 g).
D.K. .811.
Vedtoges.
e. Socialudvalget har 15. 8.1972 indstillet, at skolelæge, dr. med.
E. Bastholm, ansættes som skolelæge for samtlige skoler i
Slagelse kommune.
D.K. .851.171.2.
Vedtoges.
f. Vedr. Inge Hultin:
Under henvisning til, at antallet af elever til behandling i bømetandplejen
er opgjort til 3.024 pr. 1.8.1972, har socialudvalget 14.8.1972 indstillet, at
stillingen som cheftandlæge (skalatrin 49) omnormeres til
en stilling som overtandlæge på skalatrin 50.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..851.172.084.
Vedtoges.

g. Kulturudvalget har 17.8.1972 indstillet, at bibliotekar Kirsten
Tønnes Pedersen, Slagelse Centralbibliotek, der med virkning
fra 1.8.1971 blev tjenestemandsansat på prøve (prøvetid 1 år), meddeles varig ansættelse fra 1.8.1972.
D.K. .084.
Vedtoges.
h. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 andragender om skatte 
eftergivelse, bègge påført indstilling fra udvalget.
D.K. .713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
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a. Ansøgning af 12.6.1972 fra landinspektør P. Toft Jensen for ejeren
af matr. nr. 19 £ og 19 x, Kirke Stillinge by og sogn,
grosserer Hans Poulsen, om godkendelse af omdeling og ud
stykning af ejendommene i 8 parceller.
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Økonomiudvalget har 23.8.1972 foreslået, at sagen gives følgende på
tegning:
”Byrådet kan ikke godkende udstykningsplanen i den foreliggende form.
Udstykningsplanen kan imidlertid forventes godkendt, såfremt der foretages de
på vedlagte tegning nr. 72195 A viste ændringer:

1. Vejen udlægges i 8,0 m bredde, idet de nødvendige arealer erhverves fra
matr. nr. 19 æ_, 19 ø og 19 ai.
2. Der pålægges 5 m hjømea fskæringer på matr. nr. 19 ai og 19 r.
3. Der tinglyses oversigtsdeklarationer q = 15 x 60 m på matr. nr. 19 ai, 19 ad,
19 r_ og 19 v4
4. Vejen fortsættes mod vest til Storebælt, således at de nyudstykkede parceller
får strandadgang.

Udvalget har bemærket, at 1 medlem (Helge Jensen) har tiltrådt økono
miudvalgets foranstående indstilling med den begrænsning, at Helge Jensen
foreslår, at stk. 4 ændres således, at en 4 m bred sti er tilstrækkelig.
D.K,. 713.111.38/72.
Det af Helge Jensen stillede ændringsforslag forkastedes med 10 stemmer
mod 7 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme. Herefter vedtoges økonomi
udvalgets forslag med 10 stemmer mod 4 stemmer (heriblandt E. L. Anderberg),
idet 4 medlemmer undlod at stemme.
b. Ansøgning af 5.7.1972 fra landinspektør P. Toft Jensen
for ejeren af matr. nr. 94 b, Slagelse markjorder, - Ing
rid Petersen, Gartnervej 94, - om tilladelse til at udstykke ejen
dommen i 2 parceller på henholdsvis 1.063 m2 og 3.217 m2.
Økonomiudvalget har 15.8.1972 indstillet, at udstykningen i henhold til
vandløbslovens § 70 a, stk. 2, stilles i bero, indtil spørgsmålet om spildevan
dets afledning har været behandlet i henhold til vandløbsloven.
(Landinspektøren har foreslået, at udstykningssagen godkendes på betin
gelse af, at der på parcel 2 tinglyses en bestemmelse om, at der ikke må fore
tages byggeri, før spildevandsafløb kan tilsluttes til offentlige kloakledninger).
D.K. .713.111.42/72.
Det af landinspektøren fremsatte forslag forkastedes med 9 stemmer mod
7 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme. Herefter vedtoges økonomi
udvalgets forslag med 10 stemmer mod 7 stemmer, idet 1 medlem undlod at
stemme.

9J

7. BOLIGSAGER.

a. Fornyet behandling af ansøgning af 20.6.1972 fra landsretssagfører Finn Tommerup for ejeren af ejendommen
Parkvej 5 om tilladelse til at i n d d r a g e en 1 værelses lejlighed
i ejendommen til eget brug.
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Der foreligger endvidere ansøgning af 29. 6.1972 fra ejendomsmæg
ler Søren Christensen, Faarevejle, for Søren Clausen,
Hans Tausensgade 23, I., om nedlægning af samme lejlighed, idet
nedlægning af nævnte lejlighed er en betingelse for Søren Clausens
køb af ejendommen.
Boliganvisningsudvalget har 15.8.1972 efter fornyet overvejelse af sagen
påny indstillet, at ansøgningen imødekommes.
(Se møderne 24. 7.1972, pkt. 8, og 14.8.1972, pkt. 9 c).
D.K. .778.54.51-5.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 4.8.1972 fra J. Vostrup Jensen, Set. Jørgensgade 32, om tilladelse til at i n d d r a g e I. sals lejligheden i ejen
dommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.59-32.
Blev imødekommet.
c. Ansøgning af 7.8.1972 fra overlæge Else Mortensen, Klo
stergade
41, om fornyelse af dispensation fra bopælsplig
ten på landbrugsejendommen matr. nr. 1 1_, Nordruplund
Hovedgård, Nordrupvester sogn, beliggende Skætholm pr.
Munke Bjergby.
Boliganvisningsudvalget har 18.8.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes for yderligere 1 år, - indtil 1.6.1973.
D. K..823.11.073.551.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges med 17 stemmer mod 1 stemme.

8. BYGGESAGER.
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Ansøgning af 26. 7.1972 fra Forsvarets Bygningstjeneste, Øst
re Bygningsdistrikt, om tilladelse til at ud vid e de eksisterende
skydebaneanlæg i Antvorskov. Østre Bygningsdistrikt har oplyst, at
fredningsplanudvalget og fredningsnævnet har godkendt projektet.
Ejendomsudvalget har 16. 8.1972 anbefalet, at ansøgningen imødekommes.
Udvalget har oplyst, at Byudviklingsudvalget for Slagelseegnen har vedtaget at
imødekomme ansøgningen, såfremt byrådet anbefaler.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Blev imødekommet.

9. SOCIALSAGER.
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Fraværende: E. L. Anderberg.

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

g. Fællesorganisationens Boligforening har 16.8. 1972
fremsendt driftsregnskab , status samt revisionsberetning for
boligforeningens afdelinger og hoved foreningen for 1971.
D.K..778.532.073.526.
h. Fra Kommunernes Landsforening er 24.8.1972 fremsendt normalin
struks for pedeller/skolebetjente .
D.K. .832.
a - h. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning fra Andelsselskab et Lille Ebberup - Næsby
skov vandværk om kommunekaution for 3 lån på kr. 1 50.000,
i Kreditforeningen af kommuner i Danmark. Selskabet agter
ialt at optage lån på kr. 225.000, - , men da 1/3 af værkets forbrugere er belig
gende i Sorø kommune, omfatter ansøgningen til Slagelse kommune alene et
beløb, svarende til 2/3 af etableringsudgifterne.
Anbefalet af værkudvalget og økonomiudvalget.
D.K. .073.5.
Det vedtoges at yde den ansøgte garanti, således at eventuelt tab deles
mellem Slagelse og Sorø kommuner med henholdsvis 2/3 og 1/3.
b. Ansøgning af 31.7.1972 fra Musik og Ungdom, Slagelse af
deling, om tilskud, stort kr. 6.000,- for sæsonen 1972/73.
Kulturudvalget har 17.8.1972 indstillet, at der ydes støtte i form af g a ranti for maximalt kr. 4.000,- i tilfælde af underskud på lokalaf
delingens regnskab for 1972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

c. I/S Holmstrup Vandværk har 20.8.1972 godkendt overenskomst
af 21 . 7.1972 mellem Slagelse kommune og I/S Holm
strup Vandværk om Slagelse kommunes overtagelse af
samtlige aktiver og passiver i interessentskabet, idet værket
dog har anmodet om udsættelse med overdragelsen pr. 1.10.1972 til
1.1.1973.
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(Se mødet 14.8.1972, pkt. 2 1).
D.K..824.11.628.134.
Anmodningen om udsættelse blev imødekommet.

d. Ansøgning af 29.3.1972 fra Dyhrs Skole om et ti'lskud ril
skolens drift fra 1.4.1 972, - kr. 300 ,- pr. elev fra
Slagelse kommune.
Skoleudvalget har 23.6.1972 foreslået, at der fremover ydes tilskud
efter kommunens regler for undervisningsmidler pr. barn pr.
klasse (kr. 62,- - kr. 250,- pr. elev, afhængig af klasse
trin). Endvidere har udvalget 8.8.1972 foreslået:
1. at tilskudet for 1970/71 føres på regnskabet for 1972/73, og
2. at tilskud for 1971/72 afholdes på regnskabet for 1973/74.
Økonomiudvalget har 31.8.1972 anbefalet den af skoleudvalget foreslåede
ordning, - dog således, at kommunens tilskud, - under henvisning til en af skole
udvalget under 18.8.1972 i forbindelse med udvalgets budgetforslag for 1973/74
fremsendt udtalelse, - begrænses til at omfatte elever il. - 7. skoleår.
D.K. .851.97.
Skoleudvalgets forslag vedtoges med den af økonomiudvalget foreslåede
begrænsning.

e. Kulturudvalget har 17. 8.1972 indstillet, at Slagelse Centralbiblioteks filialer i Havrebjerg og Stillinge nedlægges pr.
1.4.1973.
(Udvalget har oplyst, at opretholdelse af de nævnte filialer belaster budget
tet med kr. 15.000, - - kr. 20.000, - årligt).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .852.
Vedtoges.
f. Ansøgning af 12.6.1972 fra Vestsjællands Teaterkreds om

1. driftstilskud for 1972/73, stort kr. 10.000,- og
2. tilskud til etablering af børneteater, stort kr. 1 5.000, -.
Teaterkredsen har oplyst, at det ansøgte driftstilskud kr. 10.000, - vil dække
1. kommunens tilskud pr. solgt billet i overensstemmelse med teaterloven,
2. tilskud til udarbejdelse af brochure med repetoireoversigt og
3. tilskud til unges billetkøbsordning i den normale abonnementsserie.

Kulturudvalget har 17.8.1972 indstillet, at der snarest udbetales et à conto
beløb for 1972/73, stort kr. 5.000, -. Udvalget vil senere tage stilling til spørgs
målet om bevilling af yderligere tilskud.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..854.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.
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Udenfor dagsordenen

g. Ansøgning fra Vestsjællands Teaterkreds om et tilskud
på max. kr. 4.000,- til dækning af udgifterne ved et rus
sisk balletensembles optræden på Casino den 11.10.1 972.
Kulturudvalget har 10.9.1972 anbefalet, at støtten ydes
primært: via Kinos kulturelle fond,
sekundært: af konto 23 05 35-4, konto til foreningsstøtte.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..854.
Bevilgedes.
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3. BEVILLINGSS AGER.
a. Ansøgning af 18.8.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling, stor kr. 21.513,-, 1 972/73, til indkøb af løst
gymnastikinventar til Vesthallen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073. 521.72/73.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 18.8.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling, stor kr. 1.750 ,- til konto 16 04 02 04-05, 1972/73,
samlinger, Nørrevangsskolen, til indkøb af gymnastikin
ventar til skolens festsal.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.521.72/73.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 23.8.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevilling,
stor kr. 1 8.000 ,- til dækning af uforudsete udgifter i for
bindelse med færdiggørelsen af Sagavej og Helgesvej.
Udvalget har endvidere indstillet, at overskridelsen på kr. 18.000,afholdes af kommunen som tilskod til vejarbejdet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Bevilgedes, - herunder udvalgets indstilling vedr. udgiftens afholdelse af
kommunen.

d. Ansøgning af 18. 8.1972 fra skoleudvalget om en
ling, stor kr. 18.365,- til konto 16 61 05
til drift af Byskovparkens ungdomsklub.
Udvalget har endvidere anmodet om, at der optages
på budgettet for 1973/74 (konto 16 61 05 02-05),
gifterne ved klubbens virksomhed.

tillægsbevil
02 -05, 1972/73

kr. 2 0.000,til dækning af ud
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Udvalget har bemærket, at der i de nævnte beløb fragår i statsrefusion
samt som klubbens egen andel i udgifterne; 65 °Jo.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073. 521.72/73.
Det vedtoges at give den ansøgte tillægsbevilling for 1972/73.
Anmodningen om optagelse af et beløb, stor kr. 20.000, - , på budgettet
for 1973/74 behandles i forbindelse med budgettet for 1973/74.

4. BUDGET 1973/74.
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Budgetforslag 1 973/74 over Slagelse kommunes indtægter og Udgifter.
Forslaget er vedlagt en af økonomiudvalget udarbejdet investerings - og fi
nansieringsplan samt udvalgets bemærkninger til forslaget, hvoraf fremgår, at
følgende takstændringer af de respektive udvalg er påregnet gennem ført
og lagt til grund ved udfærdigelsen af budgetforslaget (de nugældende priser er
anført i parentes);
Gaspriserne; (disse ændringer er foreslået med ikrafttræden ved engangs aflæsningen ca. 1.10.1972);
(58
øre)
Husholdnings forb rug ; 62 øre pr. m3
(35
øre +
Fællesmåler A; 38 øre pr. m3 + kr. 192 i fast
kr. 200, -)
årlig afgift
(18,8 øre)
Skoler m.v.; 22,8 øre pr. m3
Større industri: 28 øre pr. m3
(26
øre)
Vandforsyningen: à conto på kr. 1,30 pr. m3
(kr. 1,38)
(kr. 35, -)
W. C. -afgiften; kr. 40, - årlig
Afgifter for dagrenovation: kr. 180, - årlig
(kr.170,-)
(kr. 85, -)
og i sommerhusområderne: kr. 90, - årlig
(kr. 65, - ).
Afgifter for natrenovation: kr. 90, - årlig
Endvidere er fremsendt overslag over de kirkelige ligninger 1973/74.
Iflg. overslagene skal til præstelønningskasserne udskrives
kr. 171 . 606 ,- og til kirkekasserne kr. 2.483.669,-.
D.K..073.521.73/74.
Oversendtes til 2. behandling, der finder sted i byrådets ordinære møde
den 25. d.m., kl. 18,00.
Byrådet godkendte endvidere de af økonomiudvalget foreslåede frister for
fremsendelse af ændrings- og underændringsforslag (henholdsvis onsdag den 20.
d.m., kl. 9,00, og mandag den 25. d.m., kl. 12,00).
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For lukkede døre.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. økonomiudvalget har 29,3.19^2 indstillet, at k on to r a ç ç iç T c n r
Elsebeth Villumsen, social- og sundhedsforvaltningen,
meddeles tjenestemandsansættelse med pensionsret i henhold til
bestemmelserne i kommunens pensionsregulativ.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
b. Ansøgning af 11.8.1972 fra komm uneass isten t Inge-Lise
Brown, teknisk forvaltning, om permanent overgang til halvdags beskæftigelse (kl. 8,00 - 12,00), subsidiært henholdsvis 1 - 2 års halv
dagsbeskæftigelse eller 1 års orlov fra 15.9.1972 at regne.
Økonomiudvalget har 30.8.1972 indstillet, at den Inge-Lise Brown med
delte tilladelse til halvdagsbeskæftigelse (kl. 8,00 - 12,00) forlænges i et år, til 15.9.1973.
D.K. .084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Vejudvalget har 29.8.1972 indstillet, at det ved en offentlig licita
tion om kloa ke ri ng af en del af Slagelse sydby indkomne la
veste tilbud, stort kr. 249.10 8,- excl. moms fra A/S Poul
Larsen, Vemmelev, accepteres.
Kloakeringen er en del af det projekt, som blev godkendt i byrådets mø
de den 14.8.1972, pkt. 4.
Udvalget har endvidere indstillet, at arbejdet - under forudsætning af, at
de fornødne aftaler med de berørte grundejere kan træffes - iværksættes straks,
uanset at land væsens kom miss ionens kendelse endnu ikke foreligger.
Anbefaler af økonomiudvalget.
D.K. .777,8.628.2.
Udvalgets indstillinger vedtoges.
d. Vejudvalget har 23. 8.1972 indstillet, at der pålignes ejendom
mene matr. nr. 262 c, 262
og 262 e, Slagelse markjorder,
beliggende øst for Orionvej, vejbidrag med kr. 11,39 pr. m2
(ialt for 3 ejendomme kr. 30.000, -), - dog således, at matr. nr. 262 c, der
er en hjømegrund, kun svarer bidrag af halvdelen af ejendommens areal.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.711.5.
Vedtoges.

e. Da interessentskabet mellem vognmændene Kurt og Bent Larsen er op
hævet,har vognmand Bent La rsen 23.8.1972 anmodet om, at konces
sionen til bybuskørsel overgår til ham alene.
Vejudvalget har 23.8.1972 anbefalet ansøgningen med bemærkning, at
den i ophævulsespåtegningeii til lnteressemskm^un':llru • indsatlu bestemmelse,
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hvorefter Kurt Larsen har forkøbsret til ”Slagelse Bybusser", såfremt Bent
Larsen måtte ønske at sælge, ikke anses for at kunne være bindende for kom
munen.
D.K. .811.113.
Anbefales.
f. Økonomiudvalget har 5.9.1972 indstillet, at der tilbydes nedennævn
te sygekassefunktionærer følgende ansættelsesvilkår ved Slagelse kommune
den 1. april 1973:
Overassistent Leif Christensen, født 14.4.1936:
1.4.1973: skalatrin 24 - med lønanciennitet som overassistent fra 1.10.1972
(næste skalatrin: 1.10.1974), - under forudsætning af, at der forelægges do
kumentation for, at "De danske Sygekassers grundkursus" er gennemgået med
tilfredsstillende resultat.
Overassistent Jette Hansen, født 4. 5.1941:
1.4.1973; skalatrin 17 som assistent, oprykning herudover forudsætter, at
"De danske Sygekassers grundkursus" er gennemgået med tilfredsstillende re
sultat inden 1.4.1973, - eller at Dansk Kommunalkursus gennemgås med til
fredsstillende resultat.
Assistent Jette Solveig Larsen, født 19.2. 1946;
1.4.1973: skalatrin 17 - med lønanciennitet som assistent fra 1.3.1969, idet oprykning udover skalatrin 17 dog forudsætter Dansk Kommunalkursus.
Assistent Nanna Kirstine Nielsen, født 30.10.1913:
1.4.1973: skalatrin 13, - som kontorassistent, lønanciennitet som kon
torassistent fra 1.1.1965 (næste skalatrin: 1.1.1974).
Assistent Inge Lise Nielsen, født 25.12.1947:
1.4.1973: skalatrin 16 - med lønanciennitet som assistent fra 1.7.1969 (næ
ste skalatrin 1.7.1973).
Oprykning udover skalatrin 17 forudsætter Dansk Kommunalkursus.
Assistent Margit Hansen, født 30.3.1949:
1.4. 1973: skalatrin 16 - med lønanciennitet som assistent fra 1.4.1970 (næ
ste skalatrin: 1.4.1974).
Oprykning udover skalatrin 17 forudsætter Dansk Kommunalkuisus.
Assistent Gudrun Holm, født 1.2.1945:
1.4.1973: skalatrin 16 - med lønanciennitet som assistent fra 1.7.1969 (næ
ste skalatrin 1.7.1973).
Oprykning udover skalatrin 17 forudsætter Dansk Kommunalkursus.
Assistent Ruth Loni Pedersen, født 4.2.1950:
1.4.1973: skalatrin 16 - med lønanciennitet som assistent fra 1.4.1971 (næ
ste skalatrin 1.4.1975).
Oprykning udover skalatrin 17 forudsætter Dansk Kommunalkursus.
Assistent Birthe Dorte Nielsen, født 12.4.1952:
1.4.1973: skalatrin 6.
1.5.1973: skalatrin 15, - med lønanciennitet som assistent fra 1.5.1973.
Oprykning udover skalatrin 17 forudsætter Dansk Kommunalkursus.
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Assistent Anne Margrethe Pedersen, født 17.4.1946:
1.4.1973; skalatrin 11 - som kontorassistent - lønanciennitet som kon
torassistent fra 1.3.1970 (næste skalatrin 1.3.1975), halvdagsbeskæftigelse.
D.K. .848.42.071.2.
Vedtoges.

g. Fra økonomiudvalget er fremsendt 1 ansøgning om skatteef
tergivelse, påført udvalgets indstilling.
D.K. .713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
101

6. KØB OG SALG AF GRUNDE.
a. Fornyet behandling af anmodning af 6.1.1972 f r a gårdejer
Valdemar Christensen, Østerbro 54, om en snarlig afgørelse
af spørgsmålet om, hvorvidt Slagelse kommune ønsker at
tage endeligt skøde på ejendommen matr. nr. 10 a, Sønderupnørre by, hvoraf Vestermose kommune i 1969 ved betinget skøde har
købt en ca. 30.000 m? stor parcel.
Fra Vestermose kommunes side var handelen betinget af, ”at det eksiste
rende rensningsanlæg fra kommunens tidligere udstykningsområde har tilstrække
lig 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.
I byrådets møde den 27.3.1972, pkt. 5a, vedtoges det at tilbagesende
sagen til økonomiudvalgets fornyede overvejelse.
Økonomiudvalget har 29.8.1972 - med 4 stemmer mod 1 stemme frarådet byrådet at tage skøde på ejendommen.
D.K. .073.511.1.
Det vedtoges med 11 stemmer mod 8 stemmer, idet 1 medlem undlod
at stemme, at tage endeligt skøde på ejendommen.

b. Økonomiudvalget har 29. 8.1972 indstillet, at matr. nr. 7 8 b ø ,
Slagelse markjorder, af areal 1.466 m2, beliggende Ægirsvej
29, sælges til direktør Mogens Nielsen, Moni Huset A/S,
for kr. 22, - pr. m2 eller ialt kr. 32.252, - + kloakbidrag i henhold til landvæ
senskommissionens kendelse (foreløbig fastsat til kr. 2,70 pr. m2), udstykningsomkostninger, udgifter til stikledninger og kr. 2.500, - for fjernvarmetilslut
ning (excl. stik).
D.K. .073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 18 stemmer mod 2 stemmer.

c. Økonomiudvalget har 5.9.1972 indstillet, at betingelserne for s alg
af en ca. 35.000 m2 stor parcel af matr. nr. 69 i_ og 69 h.
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Slagelse markjorder, til Grønvold & Schous Trælasthandel ændres
på følgende punkter, idet det tidligere vedtagne er anført i parentes;

1. kontant à conto-betaling ændres til kr. 6, - pr. m2..........
2. udgift til sænkning af vandledning og højspændingskabel
afholdes af kommunen...........................................................

(kr. 5,60) og
(køberen).

(Se mødet 26.6.1972, pkt. 6 c).
D.K..073.511.2.
Vedtoges.

7. LEGATSAGER.

-LU^

Slagelse Handelsstandsforening har 6.4.1972 fremsendt regnskaber
for året 1971 for;
a. købmand Carl Husted Andersens legat,
b. bankdirektør, købmand P. Thomsen og hustrus minde
legat, og
c. fabrikant Vilh. Langes legat til fordel for trængende med
lemmer af Slagelse handelsstand og deres efterladte.
Sidstnævnte regnskab er revideret af Kommunemes Revisionsafdeling, der
intet har til regnskabet at bemærke.
D.K. .073.526.27.
a - b. Til efterretning.
c. Godkendtes.

8. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 11.8.1972 fra Hans Uggerholm, Kalundborgvej 8, om tilladelse til at indd rag e 1. sals lejligheden i ejen
dommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.26-8.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 10. 8.1972 fra K a ri Nielsen, Kalundborgve j
65, om tilladelse til at nedlægge 2 mindre lejligheder i stue
etagen i mellembygningen i ejendommen Fruegade 32.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. .778.54.12-32.
Tilbagesendtes til boliganvisningsudvalget til fornyet overvejelse.

10 5
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9. BYGGESAGER.

a. Ansøgning fra i n g e n i ø r P. M ørkenborg Hansen for
Børge O. G. Demant, Korsørvej 11 A, om dispensation
fra kravet om, at der på ejendommen matr. nr. 8 £,
Landsgrav by, alene må opføres parcelhusbebyggelse,
idet der agtes tilbygget lager og garage på ialt 101,4 m2.
Ejendomsudvalget kunne 1.9.1972 ikke anbefale ansøgningen.
D.K. .785.072.13.30F-11A.
Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning af 27. 6.1972 fra k øb m a n d E. Dahlin Jensen,
Korsørvej 13, om dispensation fra udnyttelsesgraden på
ejendommen matr. nr. 8 a g, Landsgrav by, idet den på ejen
dommen beliggende kolonialforretning agtes udvidet. Udnyttelsesgraden på
ejendommen er 0,2, men ønskes udvidet til 0,313.
Ejendomsudvalget har 30.8.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales
overfor boligministeriet på følgende betingelser:
1. at tilbygningen kun opføres i 1 etage,
2. at afstanden fra tilbygning til sydskel udgør mindst 2,5 m, og
3. at der på ejendommen indrettes parkering til mindst 5 biler.
D.K. .785.072.13.30F-13.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 25. 7.1972 fra s me d e m es te r Benny Trodsøe
Hansen, Vestergade 36, om dispensation fra udnyttelses
graden på ejendommen matr. nr. 11 au, Slagelse mark
jorder, idet det på ejendommen beliggende værksted agtes udvidet med
frokoststue og kontor. Udnyttelsesgraden på ejendommen er 0,2, men ønskes
udvidet til 0,3.
Ejendomsudvalget har 30.8.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales
overfor boligministeriet.
D.K..785.072.13.85-36.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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SEPTEMBER 1 972.

Fraværende: E.L. Anderberg.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSS AGER.

10 5

a - q. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
r. Fra Kommunernes Landsforening er 12.9.1972 fremsendt med
delelse om fornyelse af tjenestemandsaftale og over
enskomster vedr. økonomapersonale.
D.K. ,832.
a. - r. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

10 6

a. Nationalmuseet, Farvekonserveringen, har 18.8.1972 fremsendt
revideret overslag over restaureringen af krucifixgruppen
i Gudum kirke, hvorefter en istandsættelse antagelig vil kunne udfø
res for kr. 37.000,- excl. moms, materialer og udgifter til transport og
genopstilling i kirken.
Ejendomsudvalget har 5.9.1972 indstillet, at overslaget accepteres.
Anbefalet af økonomiudvalget, der har oplyst, at udgiften må antages
at kunne afholdes af de budgetterede beløb til vedligeholdelse af kirken.
(Se mødet 12.6.1972, pkt. 2 k).
D.K.. 073.54.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Bestyrelsen for Slagelse Børnehaveseminarium
har 5.9.1972 ansøgt om godkendelse af skitseprojekt til an
læg af en ny parkeringsplads på den seminariet af kommunen
lejede ejendom Ingemannsvej 17.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.54.
Godkendtes.

c. Økonomiudvalget har 12.9.1972, - efter forslag
indstillet, at ingeniørfirmaet H.. Jul. Fjerring
om at udarbejde skitseprojekt og overslag
ring af kloakforholdene i Kirke Stillinge,
til bevilges kr. 30.000 , -.
Udvalget har bemærket, at der på kapitalbudgettet
taget kr. 100.000,- til kloakering i landdistrikterne.
D.K.. 777.8.628.2.
Vedtoges.

fra vejudvalget, A/S anmodes
vedr. sane
og at der her
1972/73 er op
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d. Den selvejende byggevirksomhed for Set. Peders
kommune har 30.8.1972 fremsendt regnskaber og revisionsbe
retning for byggevirksomhedens afdelinger for 1971.
Økonomiudvalget har ikke haft bemærkninger til det fremsendte.
D.K.. 778.532.073.526.
Godkendtes.

e. Vejudvalget har 20.9.1972 indstillet, at den del af Herluf
Trollesvej, der ligger mellem Strandvejen og Willemoesvej, får navneændring til W illemoes ve j.
D.K.. 811.121.1.
Vedtoges.
f. Anmodning af 18.9.1972 fra t e g 1 v æ rk s e j e r A . MunkovHansen om ændring af vejnavnet ”Lergraven” til ”Tegl
parken” .
Vejudvalget har 20.9.1972 anbefalet navneændringen.
D.K.. 811.121.1.
Blev imødekommet.
g. Ansøgning af 1.8.1972 fra Ros e n k i 1 d e v e j e ns Børneinstitu
tioner om etableringstilskud stort kr. 25.187,-.
Socialudvalget har 30.8.1972 indstillet, at ansøgningen imødekommes
under forbehold af, at tilsvarende tilskud ydes af Socialstyrelsen, Børne- og
ungdoms forsorgen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 842.711.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.

h. Foranlediget af revnedannelser i gymnastiksalsbygnin
gen og tilbygningen til denne på Vestre skole har ejendoms
udvalget 14.9.1972 indstillet,

1. at det overdrages ingeniørfirmaet H. Jul. Fjerring A/S at
udarbejde forslag til forstærkning af bygningernes fundamenter,
2. at arbejdet iværksættes snarest muligt, uagtet der ikke på skolens budget
er afsat penge til formålet,
- idet udvalget agter at ansøge om fornøden bevilling, så snart der haves
en oversigt over udgifterne.
Økonomiudvalget har 19.9.1972 fremsendt sagen til byrådet, idet
udvalget har foranlediget, at A/S H. Jul. Fjerring er anmodet om at ud
arbejde forslag og overslag til udbedring af skaderne.
D.K.. 851.162.
Det vedtoges at give en tillægsbevilling stor kr. 75.000,- til dækning
af udgifterne ved arbejdets udførelse, idet det endvidere vedtoges at over
lade til ejendomsudvalget snarest muligt at iværksætte arbejdet.
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i. Efter forslag fra byggeudvalget vedr. Søndermarksskolen og
skoleudvalget har økonomiudvalget 20.9.1972 indstillet, at der meddeles
tilladelse til totalprojektering af 2. og 3. etape i henhold
til de af byggeudvalget fremsendte oversigter, samt at der bevilges
de til projekteringen fornødne udgifter, i alt
kr. 730.000, -.
D.K.. 851.162.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

k. Kulturudvalget har 17.8.1972 til byrådets godkendelse fremsendt
forslag til s a m a rb e j d s a ft a 1 e mellem Slagelse Centralbiblio 
tek og institutionerne Kolonien Filadelfia og Statshospi
talet Nykøbing Sjælland.
Økonomiudvalget har 12.9.1972 indstillet, at samarbejdsaftalen god
kendes for indeværende finansår under forudsætning af, at Centralbiblioteket
selv tager sagen op til fornyet overvejelse i foråret 1973.
D.K.. 852.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
l. Kommunalforvaltningen i Valkeakoski har 5.9.1972
indbudt 2 repræsentanter fra Slagelse byråd til - i tiden
25. - 29.10.1972 - at deltage i jubilæumsfestlighederne i
anledning af Valkeakoskis 50 års jubilæum som selvstæn
dig kommune.
Økonomiudvalget har 19.9.1972 indstillet, at indbydelsen modtages,
og at byrådet repræsenteres af viceborgmester Viggo Larsen (suppleant: borg
mester Aage Nørgaard) samt 1 medlem af Fællesgruppen.
D.K.. 855.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
Fra Fællesgruppen blev udpeget: Helge Jensen, - med Vagn Høgh
Jensen som suppleant.

3. BEVILLINGSSAGER.
Ansøgning af 29.8.1972 fra sportsudvalget om følgende
tillægsbevillinger for 1 971/72:

Parker
konto 20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01

og
01
04
05
06
07
10

legepladser:
02, lønninger kr. 9.868,-,
09, inventar og redskaber kr. 1.597,-,
04, gravning, rensning, plantning m.v. kr. 14.878,-,
50, indkøb af frø, planter, gødning m.v. kr. 2.945,-,
05, midlertidig legeplads og nye anlæg kr. 1.114,-,
01, kørsel, benzin og olie m.v. kr. 3.318,-.
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Stadion og idrætsanlæg:
konto 20 09 06 09, rengøring kr. 2.149,-,
20 09 07 04, gas, el, vand, varme og vandingsanlæg
kr. 2.112, -,
20 09 09 05, inventar og redskaber kr. 2.288,-,
20 09 11 06, baner og beplantning kr. 7.292,-,
20 09 13 07, anskaffelse af maskiner kr. 2.165,-,
20 09 16 03, støtte til sport og andre ungdomsformål kr. 18.149, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.71/72.
Bevilgedes.

4. DIVERSE VALG.
a. Ansøgning af 14.9.1972 fra maskinsnedker Verner
Nielsen, Hovedgaden 37, Høng, om fritagelse for hver
vet som vurderingsmand for faste ejendomme i Slagel
se 3. distrikt.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 356 af 29.7.1970 om vurdering
af landets faste ejendomme rykker stedfortræderen ind. Der vil som følge
heraf være at for,etage valg af stedfortræder for maskin
snedker Poul Marcussen.
D.K.. 074.
Bevilgedes.
Spørgsmålet om valg af ny stedfortræder blev udsat til næste møde.
b. Borgmesteren har 19.9.1972 meddelt, at der vil være at fore
tage nyvalg som følge af, at såvel skoleinspektør Erik Asmund som
dennes suppleant kriminalassistent Aage Knudsen er forhindret i at vareta
ge hvervet som valgstyrer på Marievangsskolen ved fol
keafstemningen den 2.10.1972.
D.K.. 074.
Som valgstyrer på Marievangsskolen nyvalgtes: Frode Hansen, idet
Jens Olsen nyvalgtes som suppleant.
Herefter indtræder Kr. Laursen som valgstyrer på Østre skole og som
suppleant nyvalgtes Ejnar Petersen.

c. Ansøgning af 21.8.1972 fra ungdomsskoleinspektør Ole
Larsen om tilladelse til at udtræde af ungdomsskolenævnet.
Anbefalet af ungdomsskolenævnet, der har oplyst, at lærer Margit
Hansen, Albert Ibsens vej 4, er suppleant.
D.K.. 074.
Bevilgedes. Suppleanten indkaldes herefter.
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d. Ansøgning af 10.8.1972 fra gårdejer Axel Jonstrup,
Havrebjerg, om fritagelse for hvervet som medlem
af skolenævnet ved Havrebjerg skole.
Anbefalet af skoleudvalget, der har oplyst, at Hanne Vostrup Jen
sen, Set. Jørgensgade 32, er suppleant.
D.K.. 074.
Bevilgedes. Suppleanten indkaldes herefter.
e. Ansøgning af 18.8.1972 fra Kirsten Trock, Sønderup,
om fritagelse for hvervene som medlem af skolenævnet
ved Ha 11 elevskolen og af skolekommissionen.
Anbefalet af skoleudvalget, der har oplyst, at Eva Hallig, Sønde
rup, er suppleant til skolenævnet. Udvalget har endvidere oplyst, at
der vil være at foretage suppleringsvalg til skolekommissionen.
D.K.. 074.
Bevilgedes. Suppleanten i skolenævnet indkaldes herefter, og der
foretages suppleringsvalg til skolekommissionen.

5. FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGT NR. 4 FOR STENSTUEGADE- 109
KVARTERET.

Økonomiudvalget har 21.9.1972 fremsendt et forslag til by
planvedtægt nr. 7 for området mellem Løvegade,
Korsgade. Bredegade og Herrestræde.
D.K.. 777.8.711.4.
Vedtoges.
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6. BUDGET 1973/74.

2. behandling af budgetforslag 1973/74 over Slagelse kommunes
indtægter og udgifter, vedlagt den af økonomiudvalget udarbejdede
investerings- og finansieringsplan samt udvalgets bemærkninger til for
slaget, hvoraf fremgår, at der er påregnet diverse takstforhøjelser, jfr. pkt. 4 i dagsordenen for byrådets møde den 11.9.1972.
Endvidere foreligger overslaget over de kirkelige ligninger 1973/74,
- jfr. samme punkt i byrådets fornævnte møde.
Der er fremkommet følgende ændringsforslag:

Konto
a.

02 05 01

Mere
skat

Acciseboden, husleje
ændres til kr. 240, (stillet af borgmesteren).

Mindre
skat
240, -

106
MØDET 25.9.1 972

Mere
skat
b.

c.

d.

09 05 04

09 16 06

09 17 50

e.

15 04 01

f.

16 61 05 02 05

g-

16 61 05 11 04

h.

17 01 01 07

i.

17 01 02 02

k.

22 01 03 08

l.

m.

24 24 03

25 05 05 05

Bidrag i henhold til lov
om kommunal udligning
ændres til kr. 1.991.700,(stillet af borgmesteren).
Tilskud efter udgiftsbehovs tal ændres til
kr. 2.700.934,- ..............
(stillet af borgmesteren).
Ny post.
Andel af slutskat 1973
(april kvt. * januar kvar
tal 1972) jfr. kildeskatte
lovens § 64
kr. 1.500.000,- ..............
(stillet af Fællesgruppen).
Lønninger vedr. børnetandklinikkei ændres til
100.000,kr. 1.000.000,- ............
(stillet af socialudvalget)
Andre udgifter ændres
til kr. 128.100, - ..........
20.000, (stillet af skoleudvalget).
Tilskud fra statskassen
ændres til
kr. 159.932,- ..............
(stillet af skoleudvalget).
Lønninger til bibliotekarer
ændres til kr. 1.002.293,- 72.000,(stillet af kulturudvalget).
Lønninger til andet perso
nale ændres til
kr. 1.071.530, - ............
90.000,(stillet af kulturudvalget).
Brandvæsenet, fast ejendom
ændres til kr. 7.000,- ..
(stillet af borgmesteren).
Til imødegåelse af løn- og
prisstigninger ændres til
kr. 500.000,- ................
(stillet af V. Marker og
Fællesgruppen).
Til dispositionsfond: ændres
til kr. 7.662.000, -........
612.000, (stillet af Fællesgruppen).

Mindre
skar

841.700,-

77.934,-

1.500.000,-

13.000,-

6.000,-

1.000.000,-
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Mere
skat
n.

25 05

10

Mindre
skat

Ny post; ”Fond til
svømmehal"
kr. 1.000.000,- ..........
1.000.000,(stillet af V. Marker).
Udskrivningsprocenten
ændres fra 13% til
12,6%.............................
1.888.000, (stillet af Fællesgruppen).

linvesteringsbudgettet 1973/74.
Byggemodning, vejanlæg ændres til
kr. 784.000," ...................................
Byggemodning, kloakanlæg ændres
til kr. 500.000, - .............................
Svømmehal ændres til
kr. 2.250.000," ...............................
(alle stillet af Fællesgruppen).

Mere
udgift

Mindre
lidgift
750.000,-

500.000, 1.250.000,-

Investeringsbudgettet 1 974/75.
Etablering af bogbusordning i landdi
strikter optages som ny post med
kr. 325.000,- .................................
325.000,(stillet af kulturudvalget).
Økonomiudvalget har foreslået, at den personlige skat udskrives på
en budgetteret skalaindkomst på kr. 472.000.000,- (beskatningsprocent:
13) og kirkeskatten på en budgetteret skalaindkomst på
kr. 448.000.000, - (0,7%).
D.K.. 073.521.73/74.

Fra borgmesteren var 25.9.1972 fremsendt følgende underænd rings forslag:
konto 25 05 "Fond til svømmehal", kr. 1.000.000,- ændres til
kr. 1.600.000,-.
Budgetforslaget og de heri beregnede afgiftsændringer vedtoges med
de under pkt. a, b, c, e, f, g, h, i, k og 1 anførte ændringsforslag
samt det af borgmesteren fremsendte underændringsforslag til pkt.n.
Det under pkt. d stillede ændringsforslag forkastedes med 11 stemmer
mod 9 stemmer.
Fællesgruppen frafaldt det under pkt. m og o stillede ændringsfor
slag.
Herefter nedsættes konto 10 01 01 03, kommunal indkomstskat, for
skudsbeløb, som i økonomiudvalgets budgetforslag var kr. 61.128.304,med kr. 56.874,- til kr. 61.071.430,-.
Endelig vedtog byrådet overslaget over de kirkelige ligninger samt
skatteudskrivningen således som foreslået af økonomiudvalget.
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Det vedtoges at ændre investeringsplanen 1973/74 således som fore
slået af Fællesgruppen og investeringsplanen 1974/75 således som foreslå
et af kulturudvalget.

For lukkede døre

7. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Kulturudvalget har 7.9.1972 indstillet, at bibliotekar Mette
Baagø, Færøvej 14, III. tv., meddeles tjenestemandsansættelse
som børnebibliotekar ved Slagelse Centralbibliotek pr. 1.10.1972 med an
ciennitet fra 1.7.1968. Ugentligt timetal: 30. Ingen prøvetid.
D.K.. 084.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 2.8.1972 fra Niels Rytter, So røvej 146,
om autorisation som kloakmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

c. K.T.A.S. har 7.9.1972 fremsendt forslag til overenskomst
mellem Slagelse kommune og K.T.A.S. i anledning af
K.T.A.S.’s planer om udvidelse af Slagelse centralen i Bredegade.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Blev godkendt.

8. SALG AF EJENDOMME.

Økonomiudvalget har 19.9.1972 indstillet, at lærerbolig nr. 5 i
Kirke Stillinge - matr. nr. 10 æ, Kirke Stillinge - sæl
ges til lærer Erna Lundsberg, Kirke Stillinge, for
kr. 135.000,-, heraf kontant udbetaling kr. 25.284,20 og sælger
pantebrev stort kr. 80.000,-, der forrentes med 9% p.a. og afdrages
med kr. 1.500,- halvårlig, og således at restbeløbet forfalder til beta
ling 15.6.1988.
Overtagelse 11.12.1972.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.
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9. BOLIGSAGER.

HJ

a. Ansøgning fra Niels Rasmussen, Set. Knudsgade 6,
om tilladelse til at inddrage 1. sals lejligheden i ejendom
men til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 14.9.1972 ikke anbefale ansøgningen,
da den pågældende lejlighed ikke er ledig.
D.K.. 778.54.60-6.
Kunne ikke imødekommes.
b. Ansøgning af 1.9.1972 fra redaktionschef Jørgen Jørgen
sen, Skælskørvej 22, om tilladelse til at inddrage 1. sals
lejligheden i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.65-22.
Blev imødekommet.

10. BYGGESAGER.

114

a. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 15.11.1971 anmo
det om en udtalelse i anledning af, at der på ejendommen matr.
nr. 20 b, LI. Valby, ejer: Slagelse Jernstøberi, er opført 4
træskure til brug for de i virksomheden beskæftigede fremmedarbejdere.
Ejendomsudvalget kunne 11.9.1972 ikke anbefale, at bebyggelsen,
der for tiden omfatter 9 skure, godkendes.
Økonomiudvalget har 19.9.1972 tiltrådt ejendomsudvalgets forslag.
D.K.. 777.8.711.3.072.13.
Kunne ikke anbefales.

b. Fornyet ansøgning af 17.8.1972 fra snedkermester Bruno
Hansen, v/landsretssagfører C. Anker Heegaard, om
tilladelse til at foretage en udvidelse på 400 m2 af et på
ejendommen matr.nr. 246, Slagelse markjorder, Sønder
Ås 69, eksisterende snedkerværksted.
Bÿtàdet har i mødet den 28.2.1972, pkt. 7c, afslået en tidligere
ansøgning under henvisning til, at ejendommen er beliggende i et i
bygningsvedtægten til parcelhusbyggeri udlagt område.
Ejendomsudvalget og økonomiudvalget har fortsat ikke kunnet
anbefale ansøgningen.
D.K.. 785.072.13.108-69.
Kunne fortsat ikke imødekommes.
c. Ansøgning: af 25.8.1972 fra Arne Strandet Larsen,
Brédager 73, Hvidovre, om tilladelse til at anvende ejendom
men matr.nr. 11 fg, Keldstrup, til helårsbeboelse, uag
tet at denne er beliggende i sommerhusområde.
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Ejendomsudvalget har 19.9.1972 indstillet, at ansøgningen ikke an
befales overfor boligministeriet.
D.K.. 785.072.13.303-.
Kunne ikke anbefales.

11. SKOLESAGER.

a. Skolekommissionen har 19.9.1972 indstillet, at børnehavelæ
rer Mitzi Rosasco ansættes som i k k e -1 j e n e s t e m a n d s a n s a t
børnehaveklasseleder (vakancevikar) ved Hallelevskolen fra
1.11.1972 at regne.
Kommissionen har oplyst, at arbejdet med børnehaveklassen på Hal
lelevskolen giver 15,5 timer pr. uge, og at fru Rosasco i det resterende
timetal vil blive beskæftiget som fritidspædagog på Nørrevangsskolen.
(Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger).
D.K.. 851.11.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 4.9.1972 fra lærer
vangsskolen, om at få medregnet 2
lige timetal som følge af optagelse på
kursus i matematik.
Skoleudvalget kunne 15.9.1972 ikke
D.K.. 851.11.
Kunne ikke imødekommes.

Ole Kajberg, Nørre
1/2 time i det ugent
Lærerhøjskolens 2-årige års-

anbefale ansøgningen.

c. Skolekommissionen har 15.9.1972 indstillet, at timelærer Ag
ner Stisen Boel, Stillinge centralskole, meddeles varig
ansættelse fra 1.8.1 972.
D.K.. 851.11.
Vedtoges.

12. SOCIALSAGER.

Udenfor dagsordenen

13.
Sportsudvalget har 25.9.1972 indstillet, at der ydes Cricketklubben kr. 1.000,- i anledning af klubbens oprykning
med et hold til 1. og 3. division i sæsonen 1973.
Udgiften er foreslået afholdt af konto 20 09 16 03, 72/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 078.51.
Vedtoges.
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Sportsudvalget har 25.9.1972 indstil] r, .v der -jive« .-n e.-ivc
på 400 stole til ”Vesthallen” ved dennes indvielse den
1.10.1972.
Udgiften - kr. 25.000,- - foreslås afholdt af konto
20 09 16 03, 72/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 855.3.795.893.
Vedtoges.

15.

.

'
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Under henvisning til den på byrådets mode den 26.10.1970
trufne beslutning har økonomiudvalget 25.9.1972 indstillet, at prisen
for det areal, som boligforeningernes planlægningsud 
valg (Slagelse sociale Boligselskab og Fællesorganisatio
nens Boligforening) skal overtage af Idagårdsjorden
fastsættes til kr. 25,- pr. m2 + kr. 5,- a’conto kloak
bidrag. Der gives boligforeningerne betinget skøde på ca. 70.000 m2
med halvdelen til hver og med overtagelse 1.10.1972. Kontant betales af
boligforeningerne inden indeværende uges udgang kr. 2.114.200,(192.200 m2 ”klosterjorder” a’kr. 11,- pr. m2), hvori fragår forrentnin
gen til Slagelse Kloster af beløbet a' 9 1/2% p.a. fra 1.11.1970 og med
tillæg af de i samme tidsrum indvundne forpagtningsafgifter.
Den nøjagtige placering inden for området af det nævnte areal fast
lægges senere med hensyntagen til boligselskabernes og kommunens interes
ser i Idagårdsjorden.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.

112

MØDET MANDAG DEN 9.

OKTOBER 1 972.

Fraværende; E.L. Anderberg, Erik Asmund, Viggo Marker og
Inger Munk Hansen.

Til behandling forelå;

1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - 1.

Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

m. Kommunernes Landsforening har 21.9.1972 meddelt,
at det ordinære delegeretmøde i 1 973 foreløbig er fast
sat til afholdelse i Ålborg den 14. og 15. juni 1 973.
D.K.. 075.711.

n. Fra Kommunernes Landsforening er 28.9.1972 fremsendt over
enskomst mellem bl.a. landsforeningen og Forbundet
for offentligt a ns a 11 e/D a n s k Kommunal Arbejderforbund
vedr. løn- og ansættelsesvilkår for d a g pi e j e m ød r e .
D.K.. 832.
a. - n. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 15.9.1972 fra C i v i 1 fo rs v a rs - Fo rb u n d e t,
Slagelse-Kreds, om et tilskud til kredsens arbejde i
1972/73.
Økonomiudvalget har 26.9.1972 indstillet, ar der bevilges
kr. 1.500, -.
D.K.. 078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Under henvisning til det af byrådet den 15.5.1972 til ministeriet
for forureningsbekæmpelse fremsendte udkast til tillæg vedr.
trikinkontrol af kød fra vildsvin og bjørne til de i Sla
gelse kommune gældende sundhedsvedtægter har ministeriet 11.9.1972 be
mærket, at det på baggrund af, at de stedlige sundhedsvedtægter og kødkontrolregulativer inden for en begrænset fremtid vil blive afløst af gene
relle landsdækkende regler synes mindre hensigtsmæssigt at indføre det
pågældende tillæg på nuværende tidspunkt.
Sundhedskommissionen har 29.9.1972 foreslået byrådet, at der under
henvisning til ministeriets udtalelse gives afkald på gennemfø
relse af tillægget.
D.K.. 772.077.6.
Sundhedskommissionens forslag blev tiltrådt.
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c. Vejudvalget har 20.9.1972 foreslået, at kommunen optager
den sti, der fører fra Gormsvej til ejendommen Gormsvej 46, matr.nr. 32 a og 32 b, Holmstrup, som offentlig sti. Stien
har forbindelse med den offentlige gangsti, der forbinder vendepladsen på
Hjaltesvej med vendepladsen på Gormsvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges.
d. Ansøgning af 20.9.1972 fra vejudvalget om godkendelse af et
projekt til ændring af taxaholdepladserne på Nytorv,
hvorefter holdepladserne placeres parallelt med fortovet, der udvides i
bredden med 2 m. Udgiften ca. kr. 17.000,- foreslås afholdt af konto
18 04 04-01, 1972/73, fliser, kantsten og lignende.
Udvalget har bemærket, at projektets gennemførelse bevirker, at
der sløjfes 4 offentlige parke rings båse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges.
e. Kulturudvalget har 18.9.1972 indstillet, at følgende stillings
betegnelser bringes i anvendelse ved Slagelse Central
bibliotek, idet tidligere betegnelser er anført i parantes;
Afdelingsbibliotekar (leder af voksenudlånet, leder af børne
biblioteket, leder af læsesalen, leder af oplandsafdelingen, leder af
musikafdelingen og leder af katalogafdelingen).
Vicestadsbibliotekar (viceoverbibliotekar).
Stadsbibliotekar (overbibliotekar).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 832.
Vedtoges.
f. Skolekommissionen har 3.10.1972 indstillet, at der foretages
følgende ændringer i skoleplanen for Slagelse skolevæsen:
Til § 6 tilføjes:
Det skolepsykologiske undersøgelses- og rådgivningsarbejde samt til
rettelæggelsen af specialundervisningen i Sorø kommune varetages af den
ledende skolepsykolog ved Slagelse kommunale skolevæsen.
I § 10:
Stillingen som tale- og hørekonsulent oprykkes fra lønramme 27 til
29.
I § 11, stk. 2:
Det ugentlige antal reduktionstimer for tale- og hørekonsulenten ændres
fra 5 til 8 timer.
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Til § 11, stk. 2, tilføjes:
Konsulent for læse- staveretarderede elever, lønramme 27,
ugentlig reduktion 5 timer.
D.K.. 851.12.
Vedtoges.
g. Overbibliotekaren har 1.9.1972 foreslået, at Centralbibliote
ket får tilladelse til at afholde offentlige filmforevis
ninger i følgende omfang:

1. til offentlig forevisning af kortfilm,
2. til forevisning af film for bøm og
3. måske på længere sigt til forevisning af spillefilm.
Kulturudvalget har 18.9.1972 fremsendt forslaget med anbefaling,
herunder at aktiviteten begrænses til ovennævnte pkt. 1 og 2 . idet ud
valget for så vidt angår forslagets pkt. 3 liar ønsket at præcisere, at
bibliotekets filmforevisninger ikke må få et merkantilt præg, og at spil
lefilm af biograflængde efter udvalgets formening på biblioteket bør vises
af Slagelse Filmklub og ikke i bibliotekets regie.
Anbefalet af økonomiudvalget (pkt. 1 og 2 ).
D.K.. 852.
Forslagets pkt. 1 og 2 vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 18.9.1972 fra ejendomsudvalget om en tillægs
bevilling stor kr. 5.000,- til konto 02 03 1 7 06 -02,
1 972/73 , matr.nr. 2 a og 3 a, Skovse og Ottestrup,
andre udgifter, til dækning af udgifterne ved reparation af stue
husets tag og vindskeder samt gulve i soveværelse og kammer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 18.9.1972 fra ejendomsudvalget om en tillægs
bevilling stor kr. 4.000,- til konto 02 03 1 9 06 -03,
1972/73, matr.nr. 18 a, Skovsø, " K asseb jerggå rd ’’ ,
vedligeholdelse m.v., til dækning af udgifterne ved udskiftning
af stuehusets 3 yderdøre.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 26.9.1972 fra skoleudvalget om en til
lægsbevilling stor kr. 1 0.000 ,- til konto 1 6 03 08
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02 -50, 1 972/73, sportspladser og haveanlæg, tildækning
af udgifterne ved opsætning af et nyt hegn mellem Østre skoles sports
plads og anlægsstien samt til reparation af hegnet mellem skolens sports
plads og nogle nabohaver.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 26.9.1972 fra økonomiudvalget om en tillægs
bevilling stor kr. 50.000,- til konto 11 04 23 4, tek
nisk forvaltning, teknisk assistance, for 1 972/73.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
e. Ansøgning af 15.9.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 8.000,- til konto 16 03 08 02-50, 1972/
73, sportspladser og haveanlæg, til dækning af udgiften til en
fornyelse af hegnet mellem Møllegårdsskolen og ejendommen Rolighedsvej
29.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

f. Ansøgning af 19.9.1972 fra ejendomsudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 20.000 ,- til konto 02 04 01 06 -09,
1972/73, beboelsesejendomme ved Akacievej, Mariendals Alle og Valbyvej, vedligeholdelse, til dækning af ud
gifter ved istandsættelse af lejligheder, der på grund af genudlejning har
måttet istandsættes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.54.
Bevilgedes.
g. Ansøgning af 20.9.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 400.000 ,- til udførelse af kloak- og
regnvandsledninger samt pumpestation m.v. i en del
af Slagelse sydby. De nævnte ledninger skal bl.a. anvendes ved
Antvorskov kasernes tilslutning til kloaksystemet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.
Bevilgedes.
h. Ansøgning af 20.9.1972 fra vejudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 30.000,- til kontto 18 03 01 06 -05,
1972/73 fodgængerområde, Casino. Kommunens andel af ud
gifterne andrager ca. kr. 200.000,- mod tidligere anslået og bevilget
kr. 170.000,-.

116
MØDET 9.10.1 972.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Bevilgedes.
i. Som følge af Ungdomsborgens og Vandrerhjemmets overgang
til kommunal administration pr. 1. august 1972 har s ports udvalget
fremsendt en af økonomiudvalget godkendt ændret kontoplan for
Vandrerhjemmet og Ungdomsborgen for regnskabsåret
1972/73, - idet udvalget samtidig har ansøgt byrådet om en til
lægsbevilling stor kr. 63.000,- til konto 20 15.
Udvalget har endvidere ansøgt om en tillægsbevilling stor
kr. 5.000 , - til konto 20 15 05 00-07, 1973/74, Ungdomsborg og
Vandrerhjem, skatter, afgifter og forsikringer. Sidstnævnte ansøgning
er motiveret med et som følge af den nye tilbygning pålignet
kloakbidrag.
Økonomiudvalget har 3.10.1972 anbefalet sportsudvalgets ansøgning
for så vidt angår tillægsbevillingen for 1972/73.
Økonomiudvalget har samtidig oplyst, at det af sportsudvalget
nævnte kloakbidrag vil blive omregnet i henhold til kendelsen.
D.K.. 851.428.
Det vedtoges at give den for 1972/73 ansøgte tillægsbevilling.

For lukkede døre
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vejudvalget har 25.8.1972 indstillet, at projektet vedr.
Ægirsvejs forlængelse fra Heimdalsvej til Byskovvej
ændres, således at man i stedet for at kurve vejen fører denne lige
igennem til udmundingen i Byskovvej. Ændringen i projektet forudsæt
ter tilbagekøb af ca. 430 m2 af matr.nr. 78 bz, Slagelse markjorder,
som er afhændet til Fællesorganisationens Boligforening.
Udvalget har fremsendt forslag til udstykning af arealet vest for
vejen i 4 parceller.
Borgmesteren har 27.9.1972 fremsendt resultatet af en med Fælles
organisationens Boligforening ført forhandling, hvorefter det nævnte are
al kan erhverves for den pris, hvortil det er solgt + renter fra overta
gelsesdagen samt betaling af arealbidraget for vand og el, - i alt
for 430 m2 kr. 10.421,19.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vejudvalgets indstilling samt prisen for tilbagekøbet af ca. 430 m2
af matr.nr. 78 bz vedtoges.

117

MØDET 9.10.1972
b. Vejudvalget har 21.9.1972 indstillet, at kommunen accep
terer et tilbud fra entreprenør Juli Olsen stort
kr. 79.182,- excl. moms på kloakering af en del af
byggemodnings projektet ved den af direktør Bøje Niel
sen, Næstved, projekterede rækkehus bebyggelse øst for
Søndermarksvej på betingelse af, at Bøje Nielsen stiller en bankga
ranti stor kr. 95.000,- som sikkerhed for betaling af det tilsvarende
a’conto kloakbidrags betaling.
Udvalget har endvidere ansøgt om en bevilling stor
kr. 95.000,- til dækning af udgifterne ved arbejdets gennemførel
se, idet udvalget har oplyst, at der for kommunen er tale om et kort
varigt udlæg, da a’conto kloakbidraget vil blive opkrævet, når kloakar
bejdet er afsluttet.
Entreprenør Juli Olsen har afgivet et tilbud på kloakering
af hele byggemodningsprojektet: kr. 1 83.803,- excl.
moms, - og såfremt tilbudet skal reducerer til ovennævnte del af
projektet, ønsker entreprenøren at stå frit for så vidt angår prisen på
resten af entreprisen.
Økonomiudvalget har 3.10.1972 indstillet, at hele projektet gen
nemføres, - og at der kræves en bankgaranti herfor stor kr. 220.000,af direktør Bøje Nielsen.
D.K.. 777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, ligesom den herefter fornød
ne tillægsbevilling stor kr. 220.000,- blev givet.
c. Ansøgning af 20.9.1972 fra vejudvalget om godkendelse
af et forlig med gårdejer Poul Erik Lystrup, Kinder
tofte, hvorefter kommunen i erstatning for dennes afståelse af 35 m2
af matr.nr. 5 b, Kindertofte by, til regulering af kommune
vej nr. 293 i Kindertofte betaler kr. 1.200,-.
Udvalget har bemærket, at udgiften ved vejreguleringen afholdes
af Superfos Dammann A/S, der også har erklæret sig villig til at re
fundere udgift til arealerhvervelse og erstatning for eventuel udvidelse
af oversigtsservitut.
Økonomiudvalget har 3.10.1972 indstillet, at forliget godkendes.
D.K.. 073.511.1.
Blev godkendt.

d. Ansøgning af 29.8.1972 fra sygeplejerske Anny Darville, om afsked fra stillingen som deltidsbeskæfti
get aftensygeplejerske ved De gamles Hjem pr.
31.10.1972.
Socialudvalget har 20.9.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes.
D.K.. 084.
Bevilgedes.
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e. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er til by
rådets udtalelse fremsendt en ansøgning fra Generaldirektoratet for
Danske Statsbaner om fornyelse af tilladelsen til at dri
ve omnibusruten Korsør - Roskilde efter 1.4.1974.
Vejudvalget har 26.9.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K.. 811.113.078.6.
Anbefales.

f. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er til byrådets
udtalelse fremsendt en ansøgning fra fragtmand Erik Hvid Arns
bach, Næstved, om tilladelse til at overdrage koncessio
nen til fragtmandskørsel på ruten Slagelse - Fuglebjerglund og Fuglebjerg - Næstved til vognmand Ole
Andersen, Næstved.
Vejudvalget har 26.9.1972 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K.. 811.113.078.6.
Anbefales.
g. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger om
skatteeftergivelse, begge påført indstilling fra udvalget.
D.K.. 713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

124

5. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Landsretssagfører Helge Petersen har 24.8.1972 fremsendt ud
kast til vedtægter for Grundejerforeningen matr.nr.
1 dn, Antvorskov Hovedgård.
Økonomiudvalget har 3.10.1972 anbefalet, at udkastet godkendes.
D.K.. 777.8.711.5.
Godkendtes.
b. Økonomiudvalget har 26.9.1972 indstillet til anbefaling en
af landinspektør P. Toft Jensen skitseret deling af
ejendommen matr.nr. 11 k, Drøsselbjerg by og sogn,
hvorefter en parcel bliver ca. 1.100 m2 og en parcel ca. 1.000 m2,
uagtet en sådan udstykning er i strid med bestemmelserne i bygnings
vedtægten for den tidligere Stillinge kommune.
D.K.. 777.8.711.5.
Anbefales.
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6. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 11.9.1972 fra værktøjsmager Johannes
Nielsen, Bjergbygade 5, om tilladelse til at inddrage en
2 værelsers lejlighed i ejendommen til eget brug.
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Boliganvisningsudvalget kunne 22.9.1972 ikke anbefale ansøg
ningen, da den pågældende lejlighed ikke er ledig.
D.K.. 778.54.4-5.
Kunne ikke imødekommes.

b. Fornyet behandling af ansøgning af 10.8.1972 fra Karl
Nielsen, Kalundborgvej 65, om tilladelse til at nedlægge
2 mindre lejligheder i stueetagen i mellembygningen
i ejendommen Fruegade 32.
Boliganvisningsudvalget har 22.9.1972 efter fornyet overvejelse på
ny anbefalet ansøgningen.
(Se mødet 11.9.1972, pkt. 8 b).
D.K.. 778.54.12-32.
Bevilgedes.

7. BYGGESAGER.
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a. Ansøgning af 5.9.1972 fra arkitekt O. Glerup-Nielsen for ejeren af ejendommen matr. nr. 76 i, Sla
gelse markjorder, Rønnebærvej 1, - Lene Larsen,
om dispensation fra bestemmelsen i den på ejendom
men tinglyste deklaration om taghældning på mellem
3o° og 45°, idet spærfag til et parcelhus på ejendommen er udført med
taghældning 25°.
Ejendomsudvalget har 21.9.1972 anbefalet, at ansøgningen imøde
kommes.
D.K.. 073.511.2.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 5.9.1972 fra arkitekt O. Glerup-Nielsen for ejeren af ejendommen matr.nr. 76 k, Sla
gelse markjorder, Rønnebærvej 3, - tømrer Jan Weber
Larsen, - om dispensation fra bestemmelsen i den på
ejendommen tinglyste deklaration om taghældning på
mellem 30° og 45°, idet spærfag til et parcelhus på ejendommen er
udført med taghældning 25°.
Ejendomsudvalget har 21.9.1972 anbefalet, at ansøgningen imøde
kommes.
D.K.. 073.511.2.
Bevilgedes.
8. SKOLESAGER.
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Skolekommissionen har 2.10.1972 indstillet, at børnehaveklasse
leder Vivi Steensberg, Nørrevangsskolen, meddeles
varig ansættelse fra 1.1 0.1 972 .
D.K.. 851.11.
Vedtoges.
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MØDET MANDAG DEN 23.

OKTOBER 1 972.

Fraværende; Ingen. Vagn Høgh Jensen forlod mødet efter behand
lingen af pkt. 4.
Til behandling forelå;

1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - h. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
i. Fra Kommunedata I/S er 10.10.1972 fremsendt selskabets ved
tægter samt driftsregnskab og status for regnskabsperi
oden 1.10.1971 til 31.3.1972.
D.K.. 075.711.
k. Skrivelse af 5.10.1972 fra Vestsjællands amtskommune, vand
inspektoratet, vedr. kontrol med vandområders forurening
og tilsyn med spildevandsanlæg.
D.K.. 777.8.628.2.
l. Cirkulære af 5.10.1972 fra Kommunemes Landsforening om
fastsættelse af lønanciennitet ved ansættelse af tjenestemænd .
D,K.. 087.41.

m. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomst
af oktober 1 972 mellem landsforeningen og Danmarks
Jurist- og Øk on o m f o rb un d vedr. juridiske kandidaters
og unive rsitets økonomers ansættelse i kommuner uden
for hovedstadsområdet.
D.K.. 832.
a. - m. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vejudvalget har 9.10.1972 fremsendt forslag til fastsæt
telse af salgspriser for 50 parceller af matr.nr. 7 a,
Holm s trup by: kr. 50,- pr. m2 + udstykningsomkostninger, stikled
ninger for vand og el, tilslutningsafgift til N VE samt eventuelt restkloakbidrag, stikledninger for fællesantenne og tilslutningsafgift for fællesan
tenne. Af købesummen (kr. 50, - pr. m2) foreslås 60% betalt kontant og
resten over 10 år til rente; 8 1/2% p.a. Endvidere er fremsendt forslag
til servitutter og slutsedler.
Økonomiudvalget har 12.10.1972 indstillet, at forslagene - med nog
le af udvalget foretagne mindre korrektioner - tiltrædes.
D.K.. 073.511.2.003.13.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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b. Ejendomsudvalget har 27.9.1972 indstillet, at kommunen af
holder halvdelen af udgiften, - anslået til i a 11
kr. 70.000 ,-, - til etablering af veje, stier og park e ri ngs pi a ds e r på det c a . 29.700 m2 store areal ved
Holbækvej, der er vedtaget udlejet til h a v e foren ing en
” Østervang” på betingelse af, at arbejdet udbydes i
offentlig licitation.
Udvalget har endvidere indstillet, at kommunen står i forskud
med den halvdel af udgiften, der skal betales af have
foreningen, og at der gives denne tilladelse til at afvikle beløbet indenfor det tidsrum, som lejekontrakten skal løbe (indtil 31. marts 1987),
og at gælden med tillæg af rente, 8 1/2% p. a., afvikles med lige store
årlige ydelser, der forfalder med halvdelen hver 1.7. °g 1.1.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
Indstillingerne vedtoges.

c. Udgår.
d. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, har 9.10.1972 anmodet om en udtalelse vedr. en projekteret forlægning af 1 an devej 601, Saltofte - Slagelse, ved Lille Ebberup.
Vejudvalget har 17.10.1972 indstillet, at projektet godkendes.
D.K.. 811.
Godkendtes.
e. Vejudvalget har 17.10.1972 indstillet, at de projekterede
veje på v and t å rns a re a le t navngives med følgende komponistna vne:
Lumbyesvej,
Weysesvej,
Hartmannsvej,
Kuhlausvej,
Beethovensvej,
Bachsvej,
Haydnsvej,
Mozarts vej,
Schubertsvej,
Wagnersvej,
Verdisvej og
Griegsvej.
D.K.. 811.121.1.
Vedtoges.
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f. Værkudvalget har 12.10.1972 indstillet, at gadebelysningen
på hovedvej 1 i den indre by på strækningen fra Fre
densgade til Set. Knudsgade saneres.
Udvalget har oplyst, at udgifterne ved en fornyelse af hele gadebe
lysningen på den pågældende strækning vil andrage ca. kr. 240.000,-.
Da udvalget ønsker kabelarbejdeme påbegyndt snarest, er samtidig
ansøgt om bevilling af kr. 90.000,- til dækning af udgifterne
herved, ligesom udvalget har ansøgt om tilladelse til at afgive
bestilling på de til færdiggørelsen af anlægget for
nødne master, lys rørs a rm a tu re r m.v.
Udvalget har foreslået projektet finansieret over konto 58 07 90 07,
”fond til udbygning af gadebelysning”.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.625.745.8.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling på kr. 90.000,-.

g. Udvalget for Ungd o ms b o rg en og Vandrerhjemmet
har 14.6. og 27.9.1972 fremsendt regnskaber for 1 971/72 og
for tiden 1. april 1972 - 31. juli 1 972 for Ungdoms
borgen og Vandrerhjemmet.
Regnskaberne er revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, der
intet har haft til disse at bemærke.
Økonomiudvalget har 18.10.1972 foreslået, at kommunen dæk
ker underskudet kr. 3.244,07 samt forrentningen af
institutionens kassekredit for tiden fra 30. juni d.å.
til indfrielsen.
D.K.. 851.428.
Bevilgedes.

h. ”Ungdommens Venner” har 18.9.1972 ansøgt om til
ladelse til, at det areal, hvorpå Slagelse Firma-Sports
boblehal er placeret, må overtages til benyttelse i
3 år på de hidtil gældende vilkår og betingelser.
Anbefalet af sportsudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 855.3.795.893.
Blev imødekommet.
i. Ansøgning af 31.8.1972 fra S . I. K . S . om dækning af
d riftsunderskudet for 1971/72 stort kr. 1 60.1 57,89
vedr. Slagelse- Hallen.
Sportsudvalget har 6.10.1972 indstillet, at det nævnte underskud
dækkes af kommunen, og at udgiften fordeles således:

1. kr. 150.157,89 afholdes på konto 20 09 16 03, 1972/73, støtte til
sport og andre ungdomsformål og
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2. kr. 10.000,- på konto 20 09 07 04, 1972/73, stadion og idrætsanlæg,
gas, el, vand, varme og vandingsanlæg (andel til varme- og varmt
vandsforsyningen til omklædningsrummet på Ny Stadion).

Udvalget har samtidig ansøgt om en tillægsbevilling stor
100.000,- til konto 20 09 16 03, 1972/73.
Sportsudvalget har endvidere truffet aftale med haludvalget om,

kr.

1. at kommunens fremtidige dækning af driftsunderskud sker på grundlag
af et driftsbudget, som fremsendes ved årets begyndelse,

2. at regnskabet fremover føres af revisionsinstituttet, og at der hver måned
udarbejdes saldoopgørelse over kassekonto,

3. at hallejen fra 1.1.1973 forhøjes fra kr. 35,- til kr. 50,- pr. time,
°g
4. at reparation og vedligeholdelse i budget 1972/73 nedsættes fra
kr. 26.000, - til kr. 14.000, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 855.3.795.893.
S ports ud valgets indstilling vedtoges, - idet der endvidere blev givet
den ansøgte bevilling stor kr. 100.000,-.

Udenfor dagsordenen
k. Værkudvalget har 20.10.1972 oplyst, at udvalget i løbet af en
måneds tid vil fremkomme med forslag til overtagelse af Havrebjerg
vandværk.
Da Havrebjerg vandværk for tiden er stærkt overbelastet, har udval
get foreslået, at der omgående etableres en ledning fra en af
Slagelse Vandværk nyetableret boring til Havrebjerg
vandværk.
Udgiften til pumpe + ledning er anslået til kr. 30.000,- excl.
moms, - hvilket beløb Havrebjerg vandværk er indforstået med at re
fundere Slagelse kommune.
Økonomiudvalget har fremsendt sagen med anbefaling, - herunder
at der gives den fornødne bevilling.
D.K.. 824.11.628.134.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

3. DIVERSE VALG.
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Valg af stedfortræder for m as kinsn ed ke r Poul Mar
cus s en i dennes egenskab af vurderingsmand for faste ejen
domme i Slagelse 3. distrikt.
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(Se mødet 25.9.1972, pkt. 4 a).
D.K.. 074.
Murer John G. Øager Petersen valgtes.

Ul

4. 2. BEHANDLING AF SVØMMEHALS PROJEKT.

2. behandling af det i byrådets møde den 28. februar 1972,
pkt. 2 f, forelagte projekt til en svømmehal.
Ejendomsudvalget har 16.2.1972 indstillet, at det udarbejdede pro
jekt ikke gennemføres.
Økonomiudvalget har 23.2.1972 indstillet, at opførelse af en
svømmehal stilles i bero, da de økonomiske forhold ikke for tiden
tillader afholdelse af så betydelige anlægsudgifter, og at byrådet iøvrigt
stilles frit med hensyn til fremtidigt svømmehals byggeri.
Projektet samt et af arkitekt Gustav Gergelyffy den 27.4.1972 frem
sendt reduceret forslag har været forelagt byrådets medlemmer på
et orienterende møde den 29.5.1972. Ved gennemførelsen af det af ar
kitekten udarbejdede forslag til et reduceret projekt reduceres den
oprindelige kalkulation til ca. kr. 6.222.000,- (mod
kr. 9.698.000,-), hvortil kommer prisstigninger, moms, fastpris
tillæg, udregningsvederlag, transformerstation, kloakpumpestation, ho
vedregnvandsledninger, vand- og gasstik, veje, parkeringspladser og be
fæstede arealer, haveanlæg, udgifter ved vinterbyggen, inventar m.v.
D.K.. 778.47.
Det overlades til sportsudvalget at arbejde videre med planerne om
placering og bygning af en svømmehal, - herunder i samarbejde med de
under byrådet ansatte teknikere at undesøge, om andre projekter, - sam
menlignet med det foreliggende projekt, - er mere hensigtsmæssige og
økonomisk gennemførlige for kommunen.

For lukkede døre
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5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Overfredningsnævnet har 11.10.1972 meddelt, at nævnet har
vedtaget at ophæve den af fredningsnævnet trufne afgørelse, hvor
efter landsretssagfører Karl Nielsen er meddelt tilla
delse til at opføre en beboelse med 10 klublejlighe
der i en afstand af ca. 50 m fra vestmotorvejens byg
gelinie.
Økonomiudvalget har 18.10.1972 foreslået,
1. at Overfredningsnævnets meddelelse tages til efterretning, og
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2. at område B 6 og F 3 udgår af forslaget til byplanvedtægt nr. 6
for et område i Slagelse Sydby.
D.K.. 073.511.1.
D.K.. 777.8.711.4.
Overfredningsnævnets meddelelse toges til efterretning. Økonomiudval
gets forslag til ændring af byplanvedtægt nr. 6 blev udsat til behandling
sammen med øvrige indkomne ændringsforslag til vedtægten.

b. Ansøgning af 23.8.1972 fra maskinmester Jens Jørgen
Mose, renseanlægget og forbrændingscentralen, om
1. et eengangs-vederlag tor indkøring af forbrændings
centralen ,
2. forhøjelse af personligt tillæg med grundbeløb
kr. 2,000,- årligt eller
3. overflyttelse til tjenestemandsstilling i lønklasse svaren
de til en årsløn på ca. kr. 70.000,-.
Økonomiudvalget har 18.10.1972 indstillet, at der bevilges maskin
mester Mose et eengangsvederlag på kr. 10.000,- for indkøring af for
brændingscentralen, - og at maskinmesteren iøvrigt henvises til sin fagli
ge organisation for så vidt angår ansøgningen om forhøjelse af personligt
tillæg og eventuel overflytning til tjenestemandsstilling.
D.K.. 084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Kommunernes Landsforening, lønudvalget, har
3.10.1972 meddelt, at udvalget ikke kan tiltræde, at kontor
assistent Yrsa Nielsen, Slagelse Centralbibliotek, op
rykkes til overassistent.
(Se mødet 23.5.1972, pkt. 4 d).
D.K.. 084.
Til efterretning.
d. Ansøgning af 11.9.1972 fra Post- og Telegrafvæsenet,
1. ingeniørdistrikt, om tilladelse til at nedlægge en del af
koaksialkabelanlægget København - Kolding i følgende
udmatrikulerede arealer tilhørende Slagelse kommune:

matr.nr. 4 cx, Antvorskov Hovedgård - Idagård, byplanområde A 2,
matr. nr. 15 a, Slagelse markjorder - Ungdomsborgen, og
matr. nr. 7 a, Slagelse markjorder - kolonihaveområdet Fredly.
Kablets tilstedeværelse på de nævnte arealer er tænkt sikret gennem
tinglysning af deklarationer, - og som erstatning for servitutpålæggelsen
har ingeniørdistriktet tilbudt kr. 1,19 pr. lb.m., - samt erstatningsy
delse for eventuelle forvoldte skader i forbindelse med kabelnedlægningen.
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Vejudvalget har 12.10.1972 foreslået, at kablets passage over Idagård rykkes mod øst, så det følger den projekterede Agersøvej, hvorved
man vil undgå servitutter på private byggegrunde.
Med hensyn til den tilbudte erstatning har vejudvalget bemærket, at
denne svarer til landbrugsforhold, - og derfor er helt symbolsk i et byom
råde.
Økonomiudvalget har 18.10.1972 anbefalet vejudvalgets forslag.
D.K.. 777.8.711.4.
Vejudvalgets forslag vedtoges.
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6. LEGATSAGER.
a. Økonomiudvalget har 18.10.1972 indstillet, at den ene af de 2
ledige legatportioner (kr. 90,-) af justitsråd F.C. Bech og hus
trus sølvbryllupslegat tildeles Søren L.J. Jensen og
hustru .
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger, hvoraf
kun ovennævnte opfylder betingelserne, idet den anden ansøger ikke
har tilknytning til den tidligere Slagelse kommune.
D.K.. 073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Økonomiudvalget har 18.10.1972 indstillet, at den ledige por
tion (kr. 400,-) af F.C. Hansens legat for en ung hånd
værker i Slagelse by til videre uddannelse tildeles
Vagn Nygård Rasmussen.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K.. 073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

134

7. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM.
a. Vejudvalget har 11.10.1972 indstillet, at den af byrådet trufne
beslutning om i henhold til vejbestyrelseslovens kapitel II at erhverve
arealer fra matr.nr. 7 az, 7 ae og 7 fc, Holmstrup by, til offentlig
sti ophæves, og at der i stedet træffes beslutning om at erhverve
arealer fra matr.nr. 7 au og 7 er, Holmstrup by.
Indstillingen er motiveret med, at den oprindeligt projekterede
gangtunnel under Valbygårdsvej vil være meget bekostelig og vanskelig
at gennemføre, bl.a. da det vil være nødvendigt at erhverve 2 ejen
domme til nedrivning.
Økonomiudvalget har 18.10.1972 anbefalet vejudvalgets indstilling
om at ophæve ekspropriationsbeslutningen vedr. matr.nr. 7 az, 7 ae
og 7 fc og iøvrigt tiltrådt udvalgets indstilling om, at byrådet træffer
beslutning om i stedet ved ekspropriation at erhverve arealer fra matr.
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nr. 7 au og 7 er af Holmstrup til offentlig sti (henholdsvis 180 m2
og 340 m2).
D.K.. 073.511.2.003.13.
Det vedtoges at ophæve ekspropriationsbeslutningen vedr. matr, nr.
7 az, 7 ae og 7 fc og - som følge af ændringer i ekspropriationsbestem
melserne i lov om offentlige veje at afholde åsteds- og forligs forretning med
henblik på at erhverve de nævnte arealer fra matr.nr. 7 au og 7 er,
Holmstrup by.

b. Økonomiudvalget har 13.10.1972 indstillet, at ejendommen
Holmstrupvej 13 (tidligere lærerbolig) udbydes til salg på
følgende vilkår:

af.salgssummen betales kontant: 25%, - medens resten sikres ved 1. pri
oritets panteret, løbetid 25 år, lige store halvårlige afdrag, forrentning
8 1/2% p.a. Udvalget har endvidere fremsendt forslag til salgsvilkår.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 12.10.1972 indstillet, at matr. nr. 3
fd, Slagelse markjorder, af areal 1.752 m2, sælges
til isoleringsmester Brian Struve, Rugvænget, for
kr. 22,50 pr. m2, heraf kontant betaling 40%. Endvidere erlægges kon
tant tilslutningsafgift for el og vand, kloakbidrag i henhold til kendel
se samt udstykningsomkostninger.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges, - dog således at der for kontant betaling af hele grundkøbesummen gives et nedslag i denne på kr. 2.200,-.

1J5

8. UDSTYKNINGSSAGER.

Landsretssagfører Finn Tommerup har 14. 9.1972 un
der henvisning til den igangværende udstykning af Antvorskov
Teglværk for fabrikant Munkov-Hansen fremsendt til by
rådets godkendelse udkast til deklaration vedr. ejendom
men matr.nr. 1 ad og 1 do, Antvorskov Hovedgård.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Godkendtes.

9. BYGGESAGER.

U6

a. Ansøgning af 2.8.1972 fra ingeniør Mogens Elvensø
for Abraham Lexner, København, om tilladelse til at op
føre en garagebygning for 15 garager på matr.nr.
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14 af Slagelse bygrunde, Bredegade 17.
Økonomiudvalget har 11.10.1972 indstillet, at der i medfør af
byplanlovens § 9 nedlægges forbud mod den påtænkte bebyggelse, jfr.
det af boligministeriet fremsatte ønske om partiel vedtægt i forbindel
se med bebyggelsesplanen for matr.nr. 4, 5 og 6, Bjergbygade.
D.K.. 777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 15.9.1972 fra Sjællands Tidende om til
ladelse til at bibeholde i en 5 årig periode den på
ejendommen matr.nr. 46 a og 59 af Slagelse bygrunde
placerede barakbygning, der i henhold til en på ejendommen
tinglyst deklaration skal nedrives inden udgangen af 1972.
Ejendomsudvalget har 4.10.1972 henholdt sig til den af byrådet den
14.8.1972, pkt. 10 a, trufne beslutning vedr. Sjællands Tidendes ansøg
ning af 9.6.1972, hvor ansøgningen omfattede en 10 årig periode.
Økonomiudvalget har 11.10.1972 frarådet byrådet at imødekomme
ansøgningen.
D.K.. 777.8.711.4.
Kunne ikke imødekommes.

c. Veropa A/S, Hestemøllestræde 5, har 21.9.1972
forespurgt om tilladelse til at drive lettere industri, ma
skinfabrik, i ejendommen Holmstrupvej 29, matr.nr.
8 a af Holmstrup.
Ejendomsudvalget har 4.10.1972 oplyst, at udvalget ikke kan an
befale, at forespørgslen besvares bekræftende, idet ejendommen er belig
gende i et område, der i bygningsvedtægten er udlagt til boligbyggeri.
Økonomiudvalget har 11.10.1972 tiltrådt ejendomsudvalgets indstilling.
D.K.. 785.072.13.22 B-29.
Kunne ikke imødekommes.

d. Ansøgninger af 18.6.1972 og 24.7.1972 fra arkitekt A. Møl
le r - Jø rg ens e n , Ringsted, for vekselerer Kaj V. Jørgensen, om
tilladelse til at bibeholde en på ejendommen matr.nr.
6 dt, St. Kongsmark by, opført carport med redskabs
rum med en samlet længde af 9,3 m, uagtet opførelsen er i strid med
bygningsreglementets kap. 13, stk. 3, der tillader maximal længde 8 m.
Ejendomsudvalget har 4.10.1972 indstillet, at ansøgningen ikke
anbefales overfor boligministeriet.
D.K.. 785.072.13.302-.
Kunne ikke anbefales.
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10. BOLIGSAGER.
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a. Ansøgning af 21.9.1972 fra Svend Erik Larsen, Akacie
vej 15, om tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden i
ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.3-15.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 12.9.1972 fra typograf Gerhard Jensen,
Fredensgade 10, om tilladelse til at inddrage I. sals lejlig
heden i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.10-10.
Blev imødekommet.

c. Ansøgning af 17.9.1972 fra Tove og Gunnar Barteisen,
Ny vej 13, I. , om tilladelse til at inddrage stuelejlighe
den i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 29.9.1972 ikke anbefale ansøgnin
gen, da den omhandlede lejlighed ikke er ledig.
D.K.. 778.54.47-13.
Kunne ikke imødekommes.
d. Ansøgning fra Børge Hansen, Platanvej 28, om til
ladelse til at inddrage stuelejligheden i ejendommen til
eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 6.10.1972 ikke anbefale ansøgnin
gen, da den omhandlede lejlighed ikke er ledig.
D.K.. 778.54.53-28.
Kunne ikke imødekommes.
e. Ansøgning af 11.9.1972 fra landsretssagfører Helge Petersen for
ejeren af ejendommen Vibe vej 1 - diakon Svend Andersen, Dianalund, - om tilladelse til at nedlægge I. sals lejligheden i
ejendommen som selvstændig lejlighed.
Boliganvisningsudvalget har 29.9.1972 indstillet, at Svend Ander
sen meddeles tilladelse til at disponere over lejligheden, - men at den
ne opretholdes som selvstændig lejlighed.
D.K.. 778.54.87-1.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.

11. SOCIALSAGER.
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NOVEMBER 1 9 72.

Fraværende; Marie Andersen.
Til behandling forelå:

1J9

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

o. Fra Kommunernes Landsforening er 31.10.1972 fremsendt cirku
læreskrivelse vedr. overenskomsten om aflønning m.v. af
ikke-tjenestemandsansatte 1 a b o ra n t e 1 e v e r, laboranter
og laboratorieteknikere.
D.K.. 832.
p. Fra Kommunernes Landsforening er 2.11.1972 fremsendt til
læg til overenskomsten med diverse hånd værk e rforbund
om beregning af svendeanciennitet.
D.K.. 832.
q. Kommunernes Landsforening har 19.10,1972 fremsendt meddel
else om fornyelse af overenskomsten tor plejehjemsas
sistenter og plejehjemsass isten telever.
D.K.. 832.
a. - q. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Borgmesteren har 24.10.1972 foreslået, at byrådets ordinæ
re møder den 11. og 25.12.1972 aflyses, og at der i
stedet afholdes ekstraordinært byrådsmøde den 18.12.1972.
D.K. . 077.6.
Vedtoges.
b. Fra boligministeriet er 30.10.1972 fremsendt cirkulære og be
kendtgørelse om regulering af visse private byggearbejder.
I henhold til bekendtgørelsen må en række byggearbejder, hvortil
der ikke er udstedt byggetilladelse senest den 30. oktober 1972, ikke på
begyndes, før kommunalbestyrelsen, - efter samråd med arbejdsmarkedsnævnet, - meddeler tilladelse hertil.
En til kommunalbestyrelsen fremsendt ansøgning om byggetil
ladelse betragtes samtidig som en ansøgning om tilladelse til påbe
gyndelse af byggeriet.
D.K.. 778.5.073.551.
Ejendomsudvalget har 13.11.1972 foreslået, at udvalget holder sam
råd med arbejdsmarkedsnævnet, forinden der træffes bestemmelse om be
kendtgørelsens eventuelle virkning for Slagelse kommune.
Dette forslag blev tiltrådt.
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c. Ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljøstyrelsen, har
20.10.1972 forespurgt, hvorvidt Slagelse byråd og De Danske Sprit
fabrikker er villige til at medvirke til bekæmpelse af forureningen
ved at lade gærfabrikkens spildevand efterrense i kommunens rensnings
anlæg.
Vejudvalget har 25.10.1972 til byrådets godkendelse fremsendt for
slag til overenskomst mellem De Danske Spritfabrikker A/S
og Slagelse byråd vedr. rensning af spildevand fra
gærfabrikken i Slagelse, hvorefter Slagelse kommune påtager
sig at rense gærfabrikkens spildevand indtil udgangen af 1975 for en
tilslutningsafgift stor kr. 16.750,-. Udgiften ved at lede fabrikkens
spildevand til det kommunale renseanlæg afholdes af DDSF.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.
Overenskomstforslaget vedtoges.
d. Vejudvalget har 19.10.1972 fremsendt forslag til udformning
af det lokale vejnet i Skovseområdet og indstillet, at
forslaget fremsendes til motorvejskontoret, vejdirektoratet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges.

e. Ansøgning af 17.10.1972 fra vejudvalget om tilladelse til at
anvende det på budget 1 972/73, konto 1 8 03 01 22,
trafiksanering i Østbyen, afsatte beløb kr. 1 5.000,til trafiksanering i Vestbyen (regulering afkrydset Vestergade
- Marievej - Baggesensgade med overkørsler).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges.

f. Vejudvalget har 2.11.1972 indstillet, at Korsgade på stræk
ningen mellem Bredegade og Løvegade samt Stenstuegade på stræk
ningen fra Herrestræde over H.P. Hansens Plads til Korsgade ensrettes
i henholdsvis syd-nordgående og vest-østgående retning.
Udvalget har endvidere anmodet om bemyndigelse til:

1. at forhandle med de berørte erhvervsdrivende
samt andre interesserede om eventuel ensretning af Ros e n g a d e fra nord mod syd og
2. at foretage nærmere undersøgelser - herunder forhandlinger
med de berørte erhvervsdrivende og andre interesserede - vedr.
yderligere ensretning af gader i den indre by.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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D.K.. 811.122.5.
Indstillingen vedtoges, idet der endvidere blev givet udvalget den
ansøgte bemyndigelse.

g. Kulturudvalget har 1.11.1972 indstillet, at der af ”kommunens
kunstfond” stilles kr. 10.000,- til rådighed for udvalget til
brug ved indkøb af kunst til Slagelse kommunes institu
tioner.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 854.
Vedtoges.

h. Kulturudvalget har 1.11.1972 indstillet, at kommunen af kera
mikeren Lizzie Thyssen køber 2 relieffer til ophængning i
bibliotekets gårdhave. Beløbet kr. 2.000,- foreslås afholdt af
"kommunens kunstfond”.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 854.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 27.10.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 21.000,- til konto 16 04 01, 1972/73,
undervisningsmidler, husgerning, til indkøb af fødevarer
m.v. til brug for undervisningen i husholdning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 30.10.1972 fra ejendomsudvalget om en bevil
ling stor kr. 5 2.000,- til konto 31 05 06 23 02,
Nørrevangsskolen, 3. etape. Beløbet agtes anvendt til:
1. lukning af nedgang til kantine.................... ,. .ca.
2. kort i nye genetablerede klasselokaler
og transparenter til orienteringslokalet .... .. ca.
3. legeplads til børnehaveklasserne.................. .. .ca.
4. 2 kartoteksskabe............................................. . ►. .ca.
5. IBM -skrivemaskine.......................................... ,.. .ca.
6. fjemsynsantenne............................................... .. ca.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.162.
Bevilgedes.

kr. 11.000,-

kr. 22.400,kr. 8.000,kr. 4.500, kr. 5.000, kr. 1.000, -
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4. DIVERSE VALG.
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Ansøgning af 25.10.1972 fra Hanne Vostrup Jensen, Set.
Jørgensgade 32, om fritagelse fra hvervet som medlem af skole
nævnet ved Havrebjerg skole.
Anbefalet af skolekommissionen.
(Suppleant er Gunhild Vestergaard, Krænkerup).
D.K.. 074.
Bevilgedes.

5. ÆNDRET FORSLAG TIL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 (FOR ET OMRADE
I SYDBYEN).
Efter at det af byrådet den 14.8.1972 vedtagne forslag har været
fremlagt til offentligt eftersyn, er indkommet 9 henvendelser indehol
dende indsigelser mod eller ændringsforslag til 15 punkter i byplanved
tægten.
Økonomiudvalget har 7.11.1972 indstillet følgende vedr. de frem
satte indsigelser/ændringsforslag:

1 A. Dansk almennyttigt Boligselskab foreslår at § 2, stk. 6, slettes,
subsidiært erstattes med f. eks. en bestemmelse om, at der på om
råderne ønskes sikret en harmonisk arkitektonisk helhed afstemt i
materialevalg vedr. de udvendige mure og tagene efter retnings
linier, fastlagt i samråd med byrådet.
§ 2, stk. 6 foreslås bevaret uændret.

1 B. Dansk almennyttigt Boligselskab foreslår, at de for områderne Al,
A2 og A3 gældende bestemmelser også skal være gældende for
område Bl.
Man ønsker altså mulighed for at bygge 3 etagers boliger i
område Bl.
Ændringsforslaget foreslås godkendt.
1 C. Dansk almennyttigt Boligselskab foreslår, at den del af område
A2, der ligger vest for Agersøvejs tilslutning til Lillevangs vej,
overføres til parcelhusområde.
Ændringen foreslås godkendt.
(Ved ændringen opstår et nyt parcelhusområde B6.
Bestemmelser vedr. dette område er optaget i ny
§ 5).
1 D. Dansk almennyttigt Boligselskab foreslår, at områderne A3 og Cl
byttes om, således at Cl-området placeres mellem jernbanen og
den eksisterende indkørsel til Idagård (Omøvej).
Ændringen foreslås godkendt.
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1 E. Dansk almennyttigt Boligselskab foreslår, at man som følge af
ændringerne IB, 1C og ID ændrer det planlagte stinet.
Ændringen foreslås godkendt.
2.

Arkitektfirma A/S Tage Corfitsen foreslår, at bygningshøjden i
område D4 forøges, således at der over den fastsatte bygningshøjde
på 12,5 m kan opføres et tag med hældning mellem 15 grader
og 25 grader.
Ændringen foreslås godkendt.
Samtidig foreslår udvalget, at der i områder
ne D2, D3 og D4 stilles krav om taghældning 15
grader - 25 grader, om at tagflader skal være
sorte eller sortgrå, samt om at tage skal være
afvalmede.
Endelig foreslår udvalget, at etagehøjden i
områderne D2 og D3 ændres fra 2 1/2 etage til
3 etager.

3 A. Arkitektfirma H. Steudel og J. Knudsen Pedersen ønsker en æn
dring af § 12, stk. 4, således at der i område El kan etableres
parkeringspladser indtil 5,0 m udenfor byggelinien mod jernbanen.
Ændringen foreslås godkendt.

3 B. H. Steudel og J. Knudsen Pedersen ønsker bygningshøjden i område
El forøget fra 8,5 m til 10,5 m.
Ændringen foreslås godkendt.
4.

Grundejerforeningen "Herthalund” ønsker, af hensyn til muligheden
for udnyttelse af terrænfaldet for enkelte parceller i område B7,
følgende tilføjelse til § 5, stk. 3:
”Niveauplanen fastsættes som et vandret plan i kote svarende til
det højst beliggende terrænpunkt på grunden.”
Bygningsreglementets pkt. 3. 11, stk. 2, in
deholder følgende bestemmelse:
”For bebyggelse på skrånende terræn eller terræn
med større niveauforskelle måles fra et af byg
ningsmyndigheden fastlagt niveauplan. Niveaupla
net bestemmes under hensyntagen også til terræn
forholdene på de tilstødende grunde.
Hvor forholdene tilsiger det, kan der for en
grund fastlægges flere ni ve au pi an e r. ”
Loven forudsætter, at bygningsmyndigheden
i hvert enkelt tilfælde tager stilling til niveau
planets placering.
Udvalget kan derfor ikke anbefale ændringsforsla
get.
Derimod anbefaler udvalget, at man i § 5,
stk. 3, sletter følgende bestemmelse:
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”En eventuel kælder må ikke i noget punkt have
loftet beliggende mere end 1,25 m over terræn.”
5.

Fl. Jørgensen protesterer imod, at sti 2 på strækningen mellem
Skælskørvej og Ærøvej er udlagt over hans ejendom matr. nr. 411.
Da stien vanskeligt kan placeres andre ste
der, anbefales det, at planen fastholdes uændret.

6 A. Marius Sørensen protesterer mod bestemmelsen i § 4, stk. 3, om,
at der ikke i område B3 må udøves erhvervsvirksomhed.
Marius Sørensen driver camping- og autoforretning på matr.
nr. 23 o, 23 q og 23 a a . Virksomheden har i sommeren 1972
foretaget en betydelig udvidelse.
Det anbefales, at byplanvedtægtens § 4, stk.
3, bibeholdes uændret.
6 B. Marius Sørensen protesterer mod bestemmelsen i § 31, stk. 2,
om, at Bjarkesvej skal lukkes for udkørsel til Skælskørvej, idet
der anlægges vendeplads på matr. nr. 23 q.
Kravet om lukning af Bjarkesvej er stillet
af ministeriet for offentlige arbejder (bilag 14)
som vilkår for at godkende 6 vejtilslutninger
til Lillevangsvej.
Udvalget indstiller, at kravet om lukning
af Bjarkesvej opgives, idet man ansøger vejdi
rektoratet om at frafalde den stillede betingelse.

7.

Svend G. Larsen og Frede Hansen ønsker at bibeholde udkørsel
til Skælskørvej fra parcellerne matr.nr. 1 au og 1 be, når
Ærøvej omlægges som beskrevet i § 27, stk. 2.
Lukningen af Ærøvejs tilslutning til Skæl
skørvej er forlangt af ministeriet for offentlige
arbejder (bilag 14) som vilkår for at tillade 6
vejtilslutninger til Li 1 levangsve j.
§ 27 foreslås derfor bibeholdt uændret.
Når vejen omlægges, vil de 2 grundejere
få tilbud om at overtage det aflagte vejareal,
og der kan i denne forbindelse forhandles om
de fremtidige tilkørselsforhold til grundene.

8.

Emst B. Hansen ønsker dispensation fra § 4, stk. 5, således
at matr. nr. 23 r med areal 1.321 m2 kan udstykkes i 2 par
celler.
Iflg. den nye plan er Agersøvej imidler
tid rykket mod øst, så der ikke er vejadgang
til ejendommens bagside.
Da grunden kun har 15 m facade mod Skæl-
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skørvej, kan der ikke udstykkes en k o t e 1 e t g run d .
Det anbefales derfor, at ansøgningen afslås.

9.

Overfredningsnævnet har ophævet den af fredningsnævnet givne til
ladelse til at opføre ny bebyggelse på matr. nr. 1 h, Antvorskov
Hovedgård.
Som følge heraf har økonomiudvalget den
1 8 . 1 0.1 972 vedtaget at indstille til byrådet, at
områderne B6 og F3 udgår af byplanvedtægten.
Økonomiudvalget indstiller, at § 1 ændres,
og at følgende afsnit udgår;
§ 4, stk. 10, § 4, stk. 11, § 15, § 41 og
§ 49.

Økonomiudvalget har fremsendt et ændret byplanforslag i henhold
til foranstående forslag og foreslået, at det ændrede byplanforslag frem
lægges til offentligt eftersyn.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges, - for så vidt angår pkt. 1 B
med 12 stemmer mod 5 stemmer, idet 3 medlemmer undlod at stemme.

For lukkede d øre
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6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vejudvalget har 26.10.1972 anmodet om bemyndigelse til
at afholde følgende åsteds- og forligsforretninger om
arealerhvervelser og o v e rs i g ts s e rv i t u 11 e r i forbindel
se med byggemodningen af Va n d t å rns 1 od d e n ;

1. Fastsættelse af oversigtsarealer q = 15 x 60 m ved Lumbyesvejs til
slutning til Enghavevej vedr. matr.nr. 7 dh, 7 di, 40 e og 40 b,
Holmstrup by.
2. Erhvervelse af hjømeafskæring af matr.nr. 40 e som følge af Lumbyes
vejs tilslutning til Enghavevej.
3. Erhvervelse af arealer fra matr.nr. 7 ck, 7 ci og 7 cm, Holm
strup by, til udretning af GI. Enghavevej.
Udvalget har bemærket, at der som følge af GI. Enghavevejs ud
retning eventuelt kan afgives aflagt vejareal til matr. nr. 40 e og 40 b.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.1.
Vedtoges.
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b. Ansøgning af 19.10.1972 fra B e n r Nielsen Typehuse A / S ,
for Steen Engelbrecht, der er ejer af ejendommen matr.nr. 8 fi ,
Holmstrup, Søholmparken 59, om dispensation fra den tinglyste
deklarationsbestemmelse om placeringen af overkørsel
til ejendommen, idet overkørslen ønskes placeret ved ejendommens nord
skel i stedet for ved ejendommens sydskel.
Ejendomsudvalget har 6.11.1972 indstillet, at ansøgningen imødekom
mes på betingelse af, at alle omkostninger ved flytningen af overkørslen
afholdes af ejeren, samt at arbejdet udføres efter forudgående aftale med
stadsingeniørens kontor.
D.K.. 073.511.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Stadsingeniøren har 19.10.1972 oplyst, at udgiften til kloak- og
vejarbejder for en afslutning af byggemodningen af området ved
Rugvænget kan anslås til kr. 280.000,-, hvortil kommer
udgifter til vand- og elforsyning.
Arbejdet kan opdeles i 2 etaper;
1. etape (arbejder, der nødvendiggøres i tilfælde af.salg af parcel af
matr.nr. 1 g, Slagelse markjorder, til Ole Haugaard); Kr. 80.000,-.
2. etape (arbejder, der er nødvendige, satremi man ønsker at byg
gemodne hele området ved Rugvænget); kr. 200.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.2.003.13.
Bevilgedes (kr. 280.000,-).

d. Ejendomsudvalget har 24.10.1972 indstillet, at bygningerne
på den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 7 f,
Holmstrup, ”Frederikskilde”, nedrives, samt at ejendommens
areal ca. 2,3 ha bortforpagtes til gårdejer Peter Hansen,
"Baunehøj", Landsgrav, for tiden indtil 31.3.1974 for en sym
bolsk afgift på kr. 10, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
D.K.. 073.54.
Vedtoges.

e. Ansøgning af 4.10.1972 fra k om m un e ass is t en t Karin
Rønnow Jensen, folkeregistret, om fortsat deltidsbeskæf
tigelse, således af tjenesten afvikles på ugens 5 første hverdage kl.
8.00 - 13.00.
Økonomiudvalget har 24.10.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes for 2 år.
D.K.. 084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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f. Kulturudvalget har 1.11.1972 indstillet, at bibliotekar
Claus J. Gunnar - der pr. 1.11.1971 meddeltes tjenestemands
ansættelse som ledende oplandsbibliotekar med 1 års prøvetid - fra
1.1 1.1 972 meddeles varig ansættelse.
D.K.. 084.
Vedtoges.
g. Kulturudvalget har 1.11.1972 indstillet, at aflønningen af
direktør Henry Sørensen, Kinoteatret, bringes i overensstem
melse med de pr. 1.4.1972 af kulturministeriet godkendte grundlønsfor
højelser for biografledere, således at grundlønnen pr. 1.4,1972 forhøjes
til kr. 34.707,94 (kr. 34.074,16).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 854.084.
Vedtoges.

h. Fra økonomiudvalget er fremsendt 4 ansøgninger om
skatteeftergivelse, alle påført indstilling fra udvalget.
D.K.. 713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
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7. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM.
a. Ansøgning af 1.10.1972 fra dyrlæge Niels Kristensen,
Slotsalleen 26, om køb af en ca. 2.100 m2 stor par
cel af matr.nr. 1 g, Slagelse markjorder, beliggende
ved Rugvænget, men henblik på opførelse af et dyrehospital med til
hørende bolig.
Økonomiudvalget har 6.11.1972 indstillet, at parcellen sælges
til ansøgeren for kr. 22,50 pr. m2 for 1.700 m2 og kr. 11,25 for
de ca. 400 m2 af parcellen, der indgår i det grønne afskærmningsbælte omkring industriområdet. Tilslutningsafgift for vand og el;
henholdsvis kr. 1,30 og kr. 2,70 pr. m2 (sidstnævnte under forudsæt
ning af, at elbelastningen ikke overstiger 40 kW). Herudover vil være
at betale kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstyk
ningsomkostninger.
D.K.. 073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 1.11.1972 indstillet, at en ca.
2.500 m2 stor parcel af matr.nr. 1 g, Slagelse
markjorder, beliggende ved Rugvænget, sælges til
Veropa A/S, v/Ole Haugaard, Skælskørvej .118,
for en pris af kr. 25,- pr. m2 for 2.030 m2 og kr. 12,50 for
de 470 m2 af parcellen, der indgår i det grønne afskærmningsbælte
omkring industriområdet + tilslutningsafgift for vand og el: henholds-

139

MØDET 13.11.1972

vis kr. 1,30 og kr. 2,70 pr. m2 (sidstnævnte under forudsætning af,
at elbelastningen ikke overstiger 40 kW) + kloakbidrag i henhold til
kendelse + stikudgifter + udstykningsomkostninger.
D.K.. 073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. UDSTYKNINGSSAGER.
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a. Ansøgning af 14.9.1972 fra grosserer E. Lisborg om
forlængelse af den af amtsrådet givne frist for ud
førelse af vejtilslutning til Slotsalleen som adgang
til udstykning af matr.nr. 1 bt m . fl. , Antvorskov
Hovedgård.
Vejudvalget har 13.10.1972 indstillet, at fristen forlænges således,
at anlæg af vejen og vejtilslutningen kan udskydes, indtil kloakeringen
af udstykningsområdet er gennemført på betingelse af:
1. at den gamle staldlænge, over hvis areal vejen skal anlægges,
nedrives inden udgangen af 1972,
2. at de af amtskommunen stillede betingelser nøje overholdes,
herunder fremsendelse til byrådet af detailprojekt for vejen og
vejtilslutningen, og
3. at der ikke gives byggetilladelser til de ved udstykningen frem
komne parceller, før vejen er anlagt og godkendt af vejudvalget.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
b. Af murermester Frede V. Jørgensen er fremsendt
udstykningsforslag for den ham tilhørende ejendom
matr.nr. 123, 124 og 131, Slagelse markjorder.
Økonomiudvalget har 24.10.1972 foreslået, at udstykningsplanen
ændres således, at der etableres 3 sideveje til Valmuevej (i stedet
for en ny vej parallel med Valmuevej), samt at et af stadsingeniø
ren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring godkendes.
Endelig har udvalget foreslået, at matr.nr. 120, 121, 123, 124
og 131, Slagelse markjorder, inddrages under byggeområde E 5 ved
et tillæg til bygningsvedtægten.
D.K.. 777.8.711.4.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.

9. BYGGESAGER.

a. Ansøgning af 26.9.1972 fra arkitekt Bent Eggert,
Ballerup, for snedkermester Boye Jensen, om tilla-
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delse til at opføre en 1 a g e r t i 1 b y g n i n g til eksisterende
maskinsnedkeri på matr.nr. 1 c, Gudum by og sogn.
Der er tidligere givet, * men ikke udnyttet, - en byggetilladelse fra
Sorø amt.
Ejendomsudvalget har 27.10.1972 indstillet, at ansøgningen frem
sendes til byudviklingsudvalget for Slagelseegnen med anbefaling.
D.K.. 777.8.711.3.072.13.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 17.7.1972 fra John Plambech, Kloster
gade 25, om dispensation fra det på ejendommen matr.
nr. 3 ks, Holmstrup, Frodesvej 13, tinglyste bygge
felt, for så vidt angår placering af carport og udhus.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Bevilgedes.
c. Ansøgning fra vognmand Bent
Alle 20, om dispensation fra det
nr. 3 ku, Holmstrup, Frodesvej
felt for så vidt angår placering af carport
Anbefalet af ejendomsudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Bevilgedes.

Jensen, Mariendals
på ejendommen matr.
17, tinglyste bygge
og udhus.

d. Ansøgning af 17.7.1972 fra Henning Madsen, Kierulffsvej 104, II.tv., om dispensation fra det på ejen
dommen matr.nr. 3 kz, Holmstrup, Frodesvej 25,
tinglyste byggefelt for så vidt angår placering af carport og ud
hus.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Bevilgedes.
e. Ansøgning af 5.9.1972 fra Stig Jensen, Parkvænget 3,
matr.nr. 178 bo, Slagelse bygrunde, om tilladelse
til at ombygge et værkstedslokale på ejendommen til
udlejningsværelser.
Ejendommen er beliggende i bygningsvedtægtens byggeområde E 7
(fritliggende parcelhuse med indtil 2 lejligheder samt efter særlig tilladel
se fra kommunalbestyrelsen dobbelthuse samt rækkehuse og kædehuse og
lignende til bolig for een familie). Udnyttelsesgraden på ejendommen er
0,28 mod tilladt 0,20.
Ejendomsudvalget kunne 18.10.1972 ikke anbefale ansøgningen.
D.K.. 785.072.13.32-3.
Kunne ikke imødekommes.
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f. Ansøgning fra varmemester Hans Nielsen som ejer
af matr.nr. 2 av, St. Kongsmaik by, Kirke Stillinge
sogn, om dispensation fra den på ejendommen tinglys
te byggezone for så vidt angår en carport, der er op
ført sammenbygget med sommerhuset i en afstand af
3 m fra ejendommens nordskel og dermed 2 m ud over
byggezonens nordskel.
Ejendomsudvalget har 27.10.1972 indstillet, at den ansøgte dispen
sation gives.
D.K.. 785.072.13.302-.
Bevilgedes.
g. Ansøgning fra Toppevad Fritidshuse A/S for ejeren
af matr.nr. 1 gv, LI. Kongsmark by, Kirke Stillinge
sogn, - Henning Rasmussen - om tilladelse til over
skridelse af den på ejendommen tinglyste byggezone
med 2,2 m for så vidt angår et opført sommerhus.
Ejendomsudvalget har 27.10.1972 indstillet, at den ansøgte dis
pensation gives.
D.K.. 785.072.13.302-.
Bevilgedes.

10. SOCIALSAGER.
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MØDET MANDAG DEN 27. NOVEMBER 1972 .

Fraværende: E.L. Anderberg.
Ved mødets indledning foreslog Inger Nørgaard, at pkt. 7 c
blev overflyttet fra behandling for lukkede til åbne døre. Byrådet
tiltrådte forslaget.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

149
a. - k. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
a . " k. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 19.5.1972 fra justitsministeriet om tilla
delse til at opføre en midlertidig kontorpavillon på
matr.nr. 80 c, Slagelse bygrunde, Rytterstaldstræde.
Ejendomsudvalget har 27.10.1972 indstillet, at den ansøgte bygge
tilladelse gives på betingelse af:
1. at pavillonen fjernes inden udgangen af 1977, og
2. at der fremsendes forslag til placering af parkeringspladser i henhold
til bygningsreglementets kapitel 2.1.3.
Vejudvalget har 15.11.1972 indstillet, at kommunen i en 5årig periode stiller 7 af de offentlige parkeringsplad
ser på Ridehuspladsen til rådighed for politiet, idet ud
valget samtidig har henstillet, at tilladelsen ikke forlænges udover nævnte 5
Økonomiudvalget har 22.11.1972 for sit vedkommende tiltrådt ejen
domsudvalgets og vejudvalgets foranstående indstillinger.
D.K.. 073.511.2.
Udvalgenes indstillinger vedtoges.
b. Ansøgning fra Andelsselskabet LI. Valby Forsamlingshus om tilskud.
Økonomiudvalget har 22.11.1972 indstillet, at der ydes selskabet
et tilskud stort kr. 1.000,-.
D.K.. 078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Sportsudvalget har 6.11.1972 indstillet, at der ydes Slagelse
Hockeyklub et tilskud stort kr. 1.000,- i anledning af
klubbens danmarksmesterskab i 1972 samt i anledning af, at klubben
har vundet landspokalturneringen.
Beløbet foreslås afholdt på konto 20 09 16 03, 1972/73, støtte
til sport og andre ungdoms form ål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.
d. Fællesorganisationens Boligforening, Bredegade
46 og 48, måtr.nr. 28, 29 og en del af matr.nr.
Slagelse bygrunde.
Dansk almennyttigt Boligselskab har 9.11.1972 fremsendt forhånds
ansøgning om statsstøtte for opførelse af en boligblok i 3 etager, inde
holdende 19 2-værelsers lejligheder a 54,6 m2, 2 3-værelsers lejlighe
der å 71,5 m2 samt 1 butik på 150,4 m2.
Grundudgifterne er anslået til kr. 447.400,-.
Økonomiudvalget har 22.11.1972 foreslået, at projektets gennem44,
30,
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førelse anbefales.
D.K.. 778.532.
Anbefales.

e. Arkitekt Karsten Rønnow, København, har 30.10.1972
forespurgt om lovligheden af, at der indrettes civil
dommerkontor i B rænde riga arden , Slotsgade 53.
Økonomiudvalget har 22.11.1972 indstillet, at forespørgslen besvares
med, at byrådet har vedtaget at udarbejde det fornødne tillæg til byg
ningsvedtægten med henblik på den påtænkte anvendelse (jfr. pkt. 5 d
på nærværende dagsorden), at ejendommen hverken helt eller delvis ind
går i noget planlagt vejanlæg eller lignende, at det på ejendommen er
tilladt at indrette det tilstrækkelige antal parkeringspladser, samt at de
bestående overkørsler kan forventes opretholdt.
D.K.. 785.
Viggo Larsen forlod mødet under denne sags behandling.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Ansøgning af 15.10.1972 fra Slagelse Taxa om forhøjel
se af de af byrådet godkendte d ros ehe t a ks te r.
Vejudvalget har 21.11.1972, - efter indhentet udtalelse fra Mono
poltilsynet, - indstillet, at grundtaksterne på kr. 3,00 bevares, og at
der godkendes følgende ændringer:

Takst I
: tillægget på kr. 0,20 for hver påbegyndt 117,6 m ændres
som gældende for hver påbegyndt 111,1 m.
Takst II : tillægget på kr. 0,20 for hver påbegyndt 235,2 m ændres
som gældende for hver påbegyndt 222,2 m.
Ventetid ; forhøjes fra kr. 0,90 for hver fulde 3 minutter til kr. 1,20.
De øvrige takster m.v. foreslås uændrede.
D.K.. 811.123.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

g. Ansøgning af 30.7.1972 fra Slagelse Taxa om flytning
af holdepladsen for 2 vogne ved Byskovvej ved pleje
hjemmet til butikscentret ved Byskov Alle.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K.. 811.123.1.077.6.
Blev imødekommet.
h. Ansøgning af 29.6.1972 fra Centralforeningen af Lille
bilforeninger om tildeling af yderligere holdepladser
samt om flytning af 2 holdepladser i Set. Mikkelsgade
til Sdr. Stationsvej.
Vejudvalget har 20.11.1972 indstillet, at der tildeles Taxi i alt
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6 holdepladser, nemlig:

2 pladser på Rådhuspladsen,
2 - den sydlige side af Frederiksgade ved udmundingen i
Schweizerpladsen og
2 pladser på den østlige side af Absalonsgade ved udmundingen i
Sdr. Stationsvej.
D.K.. Ril.123.1.077.6.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

i. Skolekommissionen har 16.11.1972 indstillet, at der som følge
af, at Søndermarksskolen tages i brug 1.8.1973, foretages følgende æn
dringer i skoleplan for Slagelse skolevæsen:
§ 2, skolerne og deres distrikter. Der tilføjes: ’’Søndermarksskolen”.
§ 3, skolernes ordning og omfang. Der tilføjes: ”Søndermarksskolen”,
og sættes kryds i rubrikkerne; børnehaveklasser og 1. - 6. årgang.
Fodnote: "Skolen er under udbygning. Pr. 1.8.1973 startes med børne- •
haveklasser samt 1. - 3. skoleår".
§ 10, der tilføjes en stilling som skoleinspektør i lønramme 29.

D.K.. 851.12.
Vedtoges.
k. Byggeudvalget vedr. opførelse af Søndermarks
skolen har 22.11.1972 fremsendt forprojekt for 2. byggeeta
pe, idet udvalget har anmodet om byrådets godkendelse heraf,
at projektet videresendes til Vestsjællands amtskommu
ne til godkendelse, og at byrådet ansøger myndighe
derne om dispensation for et af Arbejdstilsynet stil
let krav om dagslys i idrætshallen.
D.K.. 851.162.
Blev tiltrådt.

l. Vedr. boligministeriets cirkulære og bekendt
gørelse af 30.1 0.1 972 om regulering af visse private
byggearbejder.
Som vedtaget på byrådets møde den 13.11.1972 er ejendomsudval
get anmodet om at holde samråd med arbejdsmarkedsnævnet, forinden
der af byrådet træffes bestemmelse om bekendtgørelsens eventuelle virk
ning for Slagelse kommune.
Ejendomsudvalget har 23.11.1972 indstillet:
1. at udvalget bemyndiges til indtil videre at udstede byggetilladelse til
private parcel-, række- og kædehusbyggeri, og
2. at der indtil videre ikke udstedes byggetilladelse til sommerhusbygge
ri, bygninger til brug for banker, sparekasser samt forsikringsselska
ber og servicestationer, benzintankanlæg, garager, garageanlæg og
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parkeringshuse.
D.K.. 778.5.073.551.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges med 13 stemmer mod 7
stemmer.

3. BEVILLINGSSAGER.

p

a. Ansøgning af 1.11.1972 fra socialudvalget om diverse til
lægsbevillinger til konto 12, 13 og 14, - i alt
kr. 3.052.000,- for 1972/73, - idet udvalget har oplyst,
at der heraf forventes at indgå kr. 2.160.469,- i statsrefusioner.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Socialudvalget har 7.11.1972 indstillet, at der fra 1.1.1973
oprettes en stilling som deltidsbeskæftiget skolesund
hedsplejerske (21 timer ugentlig) til medhjælp for skolelægen i
Stillinge, Hallelev og Ottestrup samt Landsgrav Friskole.
Ansættelse af en deltidsbeskæftiget skolesundhedsplejerske vil ef
ter udvalgets skøn ikke medføre behov for tillægsbevilling i 1972/73,
men der vil i 1973/74 være behov for en tillægsbe
villing stor ca. kr. 50.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.17.
Vedtoges, - herunder en tillægsbevilling på kr. 50.000,- for
1973/74.

4. DIVERSE VALG.

152

Ansøgning af 16.11.1972 fra læge H.M. Rathenborg,
Tidselbjergvej 17, om fritagelse for hvervet som med
lem af skolenævnet ved Nørrevangsskolen.
Anbefalet af skolekommissionen.
(Suppleant er Else Margrethe Christensen, Valmuevej 80).
D.K.. 074.
Bevilgedes.

5. TILLÆG TIL BYGNINGSVEDTÆGTEN.
a. Økonomiudvalget har 22.11.1972 fremsendt forslag til Til
læg nr. 7 til bygningsvedtægten af 9. 7.1 963 for Sla-
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gelse kommune.
Ved tillægget inddrages matr.nr. 120, 121, 123, 124 og 131
af Slagelse markjorder under byggeområde E 5 (boligbebyggelse).
Endvidere udgår matr.nr. 69 d, 69 e og 69 f af Slagelse mark
jorder af byggeområde C 5 (erhvervsbebyggelse), - idet arealerne ud
lægges til kolonihaver.
D.K.. 785.
Vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 22.11.1972 fremsendt forslag til Til
læg nr. 8 til bygningsvedtægten af 9.7.1 963 for Sla
gelse kommune.
Ved tillægget overføres Brænderigården, matr. nr. 93 a af Slagelse
byjorder fra boligområde A 2 til et nyt område B 4, der udlægges til
blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.
D.K.. 785.
Vedtoges.

6. INDKOMNE INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG TIL BYPLANVEDTÆGT NR. 7 (FOR OMRÅDET MELLEM LØVEGADE, KORSGADE,
BREDEGADE OG HERRESTRÆDE).

Efter at det af byrådet den 25.9.1972 vedtagne forslag har været
fremlagt til offentligt eftersyn, er indkommet 12 henvendelser indehol
dende indsigelser mod eller ændringsforslag til 14 punkter i byplanved
tægten .
Økonomiudvalget har 22.11.1972 indstillet følgende vedr. de
fremsatte indsigelser/ændringsforslag:
1. Bogholder Margrethe Jensen, Bredegade 42, har pro
testeret imod, at ejendommen skal nedrives på grund af Bredegades
udvidelse, idet hun finder det unødvendigt at udvide Bredegade til
4 spor.
Klageren mener ligeledes, at ejendommens salgsværdi forringes
ved tinglysning af byplanvedtægten. (§4, stk. 2).
Det anbefales, at § 4, stk. 2, bibeholdes uændret.
11

2. Grønthandler Verner Ahlmann Olsen, Bredegade 36,
har protesteret imod, at ejendommen udlægges til udvidelse af Bre
degade samt til frilægning af kirken.
Der henvises til, at ejendommens salgspris eller udlejningspris
forringes ved tinglysning af byplanvedtægten. (§ 4, stk. 2, og § 9,
stk. 1 - 2).
Det anbefales, at § 4, stk. 2, og § 9, stk.
1-2, bibeholdes uændret.
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3. Murermester Poul Esben Poulsen, Herrestræde 8,
har protesteret imod byplanvedtægtens bestemmelser vedr. ejendom
men. Protesten er ikke nærmere specificeret eller motiveret. (§ 5,
10, 11 og 13).
Det anbefales, at byplanvedtægtens bestemmel
ser vedr. matr.nr. 37 bibeholdes uændret.
4. Radioforhandler Viggo Holm Jensen, Thyrasvej 7 ,
(vedr. Bredegade 30) finder, at tinglysning af byplanvedtægten vil
være lig med ekspropriation af ejendommen, idet han vil blive
forhindret i at investere i forretning og værksted, og samtidig
vil ejendommen blive usælgelig.
Klageren spørger, om kommunen eventuelt sammen med
K.T.A.S. vil købe ejendommen, således at han får mulighed
for at disponere til anden side og indrette sig i ny og blivende
virksomhed. (§ 5 og § 10).
Det anbefales, at byplanvedtægtens bestem
melser vedr. matr.nr. 38 bibeholdes uændret.
(Der optages forhandling om køb af ejendommen).

5. K.T.A.S., Nørregade 21, København K, (vedr.
a. Bredegade 24, 26 og 28).
K.T.A.S. kan tiltræde, at indkørslerne til ejendommen, når by
planen er gennemført, bliver som vist på kortbilag B fra Herrestræ
de og fra Bredegade, men man anmoder.om, at den eksisterende
indkørsel fra H.P. Hansens Plads bevares, indtil indkørslen fra
Herrestræde er etableret. (§ 5, stk. 3, § 8, stk. 3, og § 10,
stk. 8).
Det indstilles, at § 5, stk. 3, § 8, stk. 3,
og § 10, stk. 8, bibeholdes uændret.
5. K.T.A.S., Nørregade 21, København K, (vedr.
b. Bredegade 24, 26 og 28).
Der henvises til, at en projekteret bygning på ca. 47 m2
(krydsfeltudvidelse) er udeladt på kortbilag B.
Bygningen foreslås medtaget under byggezone B 1 (2 1/2
etage), men i første omgang ønsker man dog kun at opføre byg
ningen i 1 etage. (§ 10, stk. 5).
På kortbilag B foreslås zone B 2 udvidet med
den nævnte bygning på ca. 47 m2.
§ 10, stk. 5, foreslås ændret til;
”Stk. 5, Område B opdeles i 6 zoner, således som vist på kortbi
lag B. Zonerne udlægges til følgende formål:
zone B 1; bebyggelse i 2 1/2 etage,
zone B 2; - 1 eller 2 etager,
zone B 3: - 3 etager,
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zone B 4; bebyggelse i 3 eller 4 etager,
zone B 5: parkerings- og tilkørselsareal,
zone B 6: beplantet bælte.”
5
c.

K.T.A.S., Nørregade 21, København K, (vedr.
Bredugade 24, 26 og 28).
K.T.A.S. spørger, om kommunen vil deltage i udgiften
til etablering af mur mellem zonerne B 5 og B 6. Bestemmelse
herom ønskes ikke optaget i byplanen, men i overenskomsten
mellem K.T.A.S. og Slagelse kommune. (§ 10, stk. 9 og 10).
Udvalget finder ikke, at kommunen bør deltage i udgif
ten ved etablering af hegnsmuren.
Det anbefales, at § 10, stk. 9 og 10, bibe
holdes uænd re t.

6.

I/S Kors gadehus har protesteret mod, at den nye byplanved
tægt giver dårligere lys- og luftforhold for Korsgadehus end den
gamle vedtægt.
Der foreslås følgende ændringer:
1. at forhusbygningens dybde mod H.P. Hansens Plads reduceres,

°g
2. at mellembygningen mellem forhusene mod H.P. Hansens
Plads og Bredegade rykkes mod vest.

(§ 10, stk. 5, samt kortbilag B).
Det anbefales, at man på kortbilag B redu
cerer zonerne B 3 og B 4, således at facadebyg
ningen mod H.P. Hansens Plads får en husdybde
på 10 m på den strækning, der ligger mellem
Korsgadehus og mellembygningen. løvrigt bibehol
des mellembygningens placering uændret.

7.

Murermester Carl Larsen, Valbyvej 14, (vedr. ejen
dommen hjørnet af Herrestræde og Stenstuegade, matr.nr. 65 a)
affinder sig med, at kommunen har ret til at foretage ekspropri
ation til udvidelse af Herrestræde, men han ønsker besked om,
hvornår ejendommen skal erhverves til nedrivniiïg, da det ellers
vil være så godt som umuligt at sælge eller udleje ejendommen.
(§ 5, stk. 1).
Det anbefales, at § 5, stk. 1, bibeholdes
uænd re t.

8.

Fru Grethe Petersen, Løvegade 22, (vedr. Løvegade
19), har protesteret imod, at ejendommen skal erhverves til
nedrivning i forbindelse med gennemføring af den vestlige køre-
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bane på H.P. Hansens Plads.
Klageren foreslår, at vejen i stedet føres over et hjørne af
den nuværende parkeringsplads.
Der ønskes et møde med kommunen om sagen (§8, stk. 1).
Det anbefales, at § 8, stk. 1, bibeholdes uæn
dret. (Der optages forhandling om køb af ejendom
men).

9.

B1 i k k en s 1 a g e r m e s t e r E. Valbum Rasmussen, Sten
stuegade 36, finder, at byplanvedtægten vil medføre, at man
kan nægte ham ret til at føre det eksisterende blikkenslagerværk
sted videre.
Han ønsker, at man opretholder den gamle byplanvedtægts be
stemmelser om, at eksisterende virksomheder kan bibeholdes.
(§ 11, stk. 2).
Det anbefales, at § 11, stk. 2, bibeholdes
uændret.

10. Kirkelig Forening for Indre Mission (vedr. Herrestræde
26) har protesteret mod, at missionshuset skal nedrives for at give
plads for en udvidelse af Herrestræde.
Såfremt planen ikke kan ændres, ønsker man en anden, lige
så centralt beliggende grund stillet til rådighed. (§5, stk. 1).
Det anbefales, at § 5, stk. 1, bibeholdes uæn
dret, og at man ved den videre planlægning i den
indre by forsøger at finde en egnet placering for
et nyt missionshus.
10. Lærerrådet ved Slagelse Gymnasium og HF-kursus
a. (vedr. Herrestræde 11) gør opmærksom på, at den planlagte æn
dring af gadenettet vil medføre forøget trafik i Herrestræde og
dermed forøgede støjgener for gymnasiet.
Man ønsker Herrestræde flyttet mod øst, således af afstan
den til gymnasiets bygninger forøges. (§ 5, stk. 1).
Det anbefales, at § 5, stk. 1, bibeholdes
uændret.

11. Murermester Frede Jørgensen, Priorgade 10, (vedr.
Løvegade 27 og 29) har protesteret imod, at udnyttelsesgraden er
nedsat fra 2,0 til 0,8 samt mod, at byggezonerne er indskrænket.
Klageren mener, at dette medfører en væsentlig forringelse af
ejendommene.
Der protesteres ligeledes imod, at det grønne område (zone
E 4) vanskeliggør tilkørsel til ejendommene fra gårdspladsen.
(§ 14, stk. 1 og 2).
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Det anbefales, at § 14, stk. 1 og 2, bibe
holdes uændret, samt at kortbilag B ændres ef
ter de retningslinier, der er vist på bilag 14.
D.K.. 777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
Herefter behandledes pkt. 7 c, inden dørene blev lukket.

For lukkede døre.
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7. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Værkudvalget har 14.11.1972 indstillet, at der meddeles
maskinfabrikant Jørgen Munkholm Sørensen, Karsholrevei n.q, D î a n a 1 un d , autorisation som fjernvar
me ins talla tør under Slagelse kommunes varmeværk.
D.K.. 072.211.
Vedtoges.

b. Vejudvalget har 15.11.1972 indstillet, at kommunen - som
parthaver i et slamsugerfællesskab mellem Korsør, Skælskør og Slagelse
kommuner - accepterer et tilbud fra J. Hvidt ved Larsen,
Silkeborg, på levering af en ny slamsuger til en pris
af kr. 15 2.409,50 incl. moms, - hvoraf Slagelse
kommunes andel udgør 51%.
Udvalget har endvidere ansøgt om en tillægsbevilling stor
kr. 1 6.000 ,- til konto 1 8 01 0 5 01, 1 972/73, ma-‘
skiner og materiel, anskaffelser, idet der på budgettet
kun er afsat kr. 62.000,- til formålet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.

c. Ansøgning af 27.9.1972 fra Socialdemokratiet i Sla
gelse om, at der må blive stillet lokale til rådighed på
Rådhuset til et medlemsmøde den 7.2.1973 om aktiviteterne i by
styret.
Økonomiudvalget har 16.11.1972 indstillet, at det tillades parti
foreninger, der er repræsenteret ved et eller flere medlemmer i byrå
det, een gang i hver byrådsperiode at få stillet byrådssalen til.rådighed
på betingelse af, at der er mindst et byrådsmedlem tilstede ved be
nyttelsen.
D.K.. 073.54.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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d. Økonomiudvalget har 22.11.1972 indstillet, at kommuneassi
stent Anne Jensen, borgmesterkontoret, tjenestemands
ansættes med virkning fra 1.1 1.1 972.
D.K.. 084.
Vedtoges.
e. Økonomiudvalget har 22.11.1972 indstillet, at nedennævnte
kommuneassistenter med virkning fra 1.1.1 973 ud
nævn es til overassistenter:

Arno Hansen, bogholderiet,
Bente Jensen, borgmesterkontoret,
T.ove Olsen, skatteinsnektoratet, og
Ole Pedersen, bogholderiet.

D.K.. 084.
Vedtoges.
f. Økonomiudvalget har 16.11.1972 indstillet, at der med virkning
fra 1.7.1 970 tilbydes skolesekretærerne
1. Ruth Svarer Pedersen,
2. Bodil Forsberg, og
3. Inge Videbæk

tjenestemandsansættelse, samt at der med virkning fra
1.8.1971 tilbydes skolesekretær
4. Annelise TUmmler
tjenestemandsansættelse.

D.K.. 084.
Vedtoges.
g. Ejendomsudvalget har 8.11.1972 indstillet, at der omgående
søges ansat en tekniker i bygningsinspektoratet som
direkte medhjælper for bygningsinspektøren ved sags
styring og sagsbehandling.
Økonomiudvalget har 14.11.1972 indstillet, at der søges en af
delingsingeniør (civil- eller teknikumingeniør) med tjeneste indtil vi
dere i bygningsinspektoratet.
D.K.. 084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

h. Ansøgning af 31.10.1972 fra kontorassistent Ketty Son
ja Nielsen, Slagelse Centralbibliotek, om afsked pr.
31.1.1973.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Bevilgedes.
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i. Vedr. kloakeringen ved ræk k eh us b eb yg ge ls e n
øst for S øn d e rm a rks v e j.
Vejudvalget har 15.11.1972 meddelt, at entreprenør Juli Olsen, som følge af uenighed med kommunen om vilkårene for entreprisen, har erklæret sig indforstået med, at kommunen tilbagekalder den ham
meddelte accept af et tilbud på ovennævnte arbejde, således at kommu
nen herefter står frit.
Vejudvalget har herefter den 20.11.1972- indstillet, at licitationen
kasseres, og at arbejdet udføres af kommunens entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

k. Ansøgning af 26.10.1972 fra Viggo Hedegaard Jensen
om afsked pr. 30.4.1 973 fra stillingen som lejrchef
ved " Bildsø Camping”.
Ejendomsudvalget har 20.11.1972 indstillet, at ansøgningen imø
dekommes, således at Viggo Hedegaard Jensen fratræder stillin
gen pr. 31.3.1973, samt at stillingen opslås ledig til besættelse
pr. 1.4.1973.
D.K.. 823.149.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

l. Socialudvalget har 27.10.1972 foreslået, at der normeres
en stilling som afdelingssygeplejerske på plejehjem
met, og at der, indtil denne stilling kan besættes,
stilles en kontormedhjælp til rådighed for plejehjem
mets leder med en arbejdstid på 6 1/2 time daglig
eller 32 1/2 time ugentlig.
Udvalget har endvidere 10.10.1972 oplyst, at den nuværende kon
torassistent på plejehjemmet: Tove Larsen, har opsagt
sin stilling til fratræden senest pr. 1 5.12.1 972.
Økonomiudvalget har 16.11.1972 indstillet,
1. at der normeres en stilling som afdelingssygeplejerske på plejehjem
met,
2. at kontorassistent Tove Larsen bevilges afsked som ansøgt, og
3. at der bevilges kontorhiælD til plejehjemmet som foreslået af social
udvalget, - men at kontormedhjælpens timetal, - når afdelings
sygeplejerskestillingen er besat, - nedsættes til halvdelen af time
tallet for fuldt beskæftigede.
D.K.. 842.16.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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m. Fra økonomiudvalget er fremsendt 1 ansøgning om skat
teeftergivelse, påført indstilling fra udvalget.
D.K.. 713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM.

I56

a. Økonomiudvalget har 22.11.1972 indstillet, at det af Alfred
B. Gensø, Vesterport 8, afgivne tilbud stort kr. 235.000, - på
ejendommen Holmstrupvej 13, parcel af matr.nr. 1 c,
Holmstrup, accepteres.
(Ved tilbudsfristens udløb var indkommet 17 tilbud).
(Se mødet 23.10.1972, pkt. 7 b).
D.K.. 073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 10 stemmer mod 6 stem
mer, idet 4 medlemmer undlod at stemme.
b. Økonomiudvalget har 17.11.1972 indstillet, at en ca.
1.185 m2 stor parcel af matr.nr. 1 g, Slagelse mark
jorder, sælges til Erik Hjort, Rugvænget 16, til sammen
lægning med den ham tilhørende ejendom matr.nr. 3 ff, Slagelse mark
jorder.
Pris: kr. 25,- pr. m2 + tilslutningsafgift for-vand og el, henholds
vis kr. 1,30 og kr. 2,70 pr. m2 (sidstnævnte under forudsætning af, at
elbelastningen ikke overstiger 40 kW). Herudover vil være at betale
kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstyknings omkos tninger.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.

c. Økonomiudvalget har 9.11.1972 indstillet, at 3 grunde, der
udstykkes ved Ægirsvejs forlængelse over matr. nr. 78 a,
Slagelse markjorder, afhændes til overtagelse 1.5.1973
til:
Parcel 1 - ca. 840 m2 - tømrermester Ewald Jensen, ÆgirsV e j 21.
Parcel 2 - ca. 945 m2 - Kirsten Gie ru p - N iels en , Klosterban
ken 5 8.
Parcel 3 - ca. 1.250 m2 - Henry Ursin, Skovsø.
Udvalget har endvidere foreslået, at prisen pr. m2 fastsættes således:
Jord pris .......................................................................... kr. 17,50
Veje............................................................................ kr. 19, Vandforsyning ........................................................... kr. 2,50
El- og vejbelysning....................................................kr. 5, -
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Kloakstik.................................................................
A'conto kloakbidrag .............................................

kr. 1,30
kr. 2,70

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

kr, 48, -

Der vil endvidere være at betale tilslutningsafgift for fjernvarme
(kr. ?), udstykningsomkostninger, stikledninger for vand og el, eventu
elt restkloakbidrag og eventuel tilslutning til fællesantenne.
Udvalget har endelig foreslået, at slutseddel udfærdiges som en
kombination af de slutsedler, der anvendes på Etterbjerglodden og på
Valbygårdsvej.
(Værkudvalget er 15.11.1972 anmodet om at fremkomme med forslag
til pris for fjemvarmetilslutning).
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.
d. Økonomiudvalget har 23.11.1972 indstillet, at en ca.
1.700 m2 stor ind ustrigrund ved Rugvænget sælges til
Jens Åge Broby Nielsen, GI. Kongevej 14 B, til opfø
relse af et værksted m.v. med tilhørende bolig.
Pris: kr. 25,- pr. m2 for ca. 1.300 m2 og kr. 12,50 pr. m2 for
de ca. 300 m2 af parcellen, der indgår i det grønne afskærmnings bælte
omkring industriområdet + tilslutningsafgift for vand og el, henholdsvis
kr. 1,30 og kr. 2,70 pr. m2 (sidstnævnte under forudsætning af, at el
belastningen ikke overstiger 40 kW). Herudover vil være at betale
kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstykningsomkostnin
ger.
Overtagelse: 1.1.1973, hvor den kontante del af købesummen beta
les.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.

9. BOLIGSAGER.

Ansøgning af 24.10.1972 fra landsretssagfører C. Bunde Nielsen for
I/S Slagelse Monumentforretning om tilladelse til at inddra
ge 2 2-værelsers lejligheder i selskabets ejendom Sme
degade 32 til brug for selskabets virksomhed.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.72-32.
Bevilgedes.
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10. BYGGESAGER.

I58

a. Ansøgning af 25.10.1972 fra Myresjö-Hus A/S for lærer
Poul Holst-Pedersen, Marievej 53, Skovlunde, om dis
pensation fra tinglyst byggezone på ejendommen matr.
nr. 1 de, LI. Kongsmark, Sløruglevej 15, således at tag
udhænget på et projekteret sommerhus overskrider byggefelt med 90 cm.
Ejendomsudvalget har 20.11.1972 indstillet, at der meddeles tilla
delse til, at byggezonen overskrides med max. 5 0 cm tagudhæng.
D.K.. 785.072.13.302-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges m.ed 19 stemmer mod 1 stemme
(Inger Nørgaard).
b. Ansøgning af 26.10.1972 fra Poul Jensen, Frodesvej 1, matr.nr..
3 gs, Holmstrup, om tilladelse til at placere en carport uden
for den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 20.11.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes.
D.K.. 777.8.711.4.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning fra typograf Frank Ahlmann Olsen, Bane
hegnet 8, matr.nr. 8 dn, Holmstrup, om tilladelse til
på ejendommen at opføre en carport 2,5 m fra vejskel,
uagtet deklarationsbestemmelse, der kræver, at afstand fra bygning til
vejskel ikke må være mindre end 5,0 m.
Ejendomsudvalget har 10.11.1972 indstillet, at ansøgningen imødekom
mes.
D.K.. 073.511.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 10.11.1972 fra Aage Erslev A/S om tilla
delse til at opføre en 5 m høj mur imellem selskabets
ejendom matr.nr. 39 f, Slagelse markjorder, Ndr. Sta
tionsvej 20, og Kvægtorvet, samt i forbindelse hermed at ned
rive et på ejendommen eksisterende garagekompleks og i stedet opføre
en åben carport.
Ejendomsudvalget har 20.11.1972 indstillet, at ansøgningen anbe
fales overfor boligministeriet.
D.K.. 785.072.13.43-.
Anbefales.

11. SKOLESAGER.

a. Ansøgning af 16.11.1972 fra studielektor Flemming
Dall, Slagelse Gymnasium og H.F. -kursus, om afsked
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pr.

30.11.1972.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.

b. Ansøgning fra lærer Inger Elisabeth Dall,
gårdsskolen, om afsked pr. 30.11.1 972.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.

Mølle

c. Ansøgning af 13.11.1972 fra lærer Frode Jensen,
tre skole, om afsked pr. 31.12.1 972.
Anbefalet af skolekommissionen.
v
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.

Ves

d. Ansøgning af 26.10.1972 fra lærer Kirsten Jensen, Møl
legårdsskolen , om orlov i tiden 1.2.1 973 til 31.7.1 97 3.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.
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12. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 18.

DECEMBER 1 972.

Fraværende: Ingen.
Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - x. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
y. Fra Kommunernes Landsforening er 21.11.1972 fremsendt til
læg til arbejderoverenskomsten vedr. bestemmelserne

157
MØDET 18.12. 1972

om a fs t a n ds g o d t g ø re 1 s e til arbe jdsmænd samt tillæg til
gartneroverenskomsten vedr. samme godtgørelse til
gartneriarbejdere og faglærte gartnere.
D.K.. 832.
a. - y. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Skoleudvalget har 17.11.1972 indstillet:
a. at der i indeværende år kun uddeles kommunale stipendier
til skoleelever over undervisningspligtig alder i
8. - 9. klasse og 1. og 2. realklasse, og
b. at ca. kr. 33.000,- på budgettet, der som følge heraf ikke vil blive
anvendt, anvendes til elever i skolepligtig alder i ganske særlige
trangstilfælde og efter indstilling fra socialudvalget.

Økonomiudvalget har 4.12.1972 anbefalet det af skoleudvalget under
a indstillede samt oplyst, at skoleudvalget er anmodet om en fornyet
overvejelse for så vidt angår det af udvalget under b indstillede.
D.K.. 073.526.72/73.
Den af skoleudvalget under pkt. b nævnte indstilling blev trukket
tilbage af udvalget.
Byrådet vedtog herefter den under pkt. a nævnte indstilling.
b. Ansøgning af 28.11.1972 fra Slagelse sociale Boligselskab om tilladelse til gennemførelse af følgende år
lige lejeforhøjelser i nedennævnte af selskabets afde
linger fra 1.2.1973:

Slotsvænget IV:
S lots vænget V:
Søndermarken:
Vesterport:

kr.
-

2, - pr. m2,
1, - ~»
2,75”»
- samt
5, - - årligt fra 1.4.1973.
0,79-

Lejestigningeme skyldes dels forøgede vandafgifter og renovations bidrag og dels forventede stigninger i øvrige driftsudgifter, herunder ved
ligeholdelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Blev imødekommet.

c. Ansøgning af 11.10.1972 fra Børne- og Ungdomskorpse
nes Samråd om et medlems tilskud til de uniformerede
ungdomskorps .
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Fritidsnævnet har med fritidskommissionens og skoleudvalgets anbe
faling indstillet, at der ydes kr. 20,- pr. medlem under
18 år ( i alt 725 medlemmer = kr. 14.500,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 078.51.
Indstillingen vedtoges.

d. Ansøgning af 17.11.1972 fra Slagelse Erhvervsråd om et
tilskud stort kr. 3.000, - til dækning af udgifterne ved erhvervel
se af et kartotekssystem til brug for en registering af de erhvervs- og be
skæftigelsesmæssige forhold i Slagelse kommune.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 82.075.1.
Bevilgedes med 14 stemmer mod 2 stemmer, idet 5 medlemmer und
lod at stemme.

e. Ansøgning af 14.11.1972 fra I/S Skælsk ørgas om god
kendelse af, at omlægning af selskabets gasledning på
en strækning af ca. 800 m nord for Lundforlund udfø
res som anlægsarbejde, og at selskabet hos Skælskør kommune op
tager et midlertidigt lån (tilbagebetaling: 1975/76) til dækning af udgif
terne kr. 15.601,61 + moms.
(Selskabet har endvidere fremsendt regnskab for 1971/72 samt budget
for 1973/74).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 824.11.662.74.072.8.
Blev godkendt.

f. Socialstyrelsen har 3.11.1972 bevilget et tilskud stort
kr. 1.150,- samt et tilskud stort kr. 1.200,- svaren
de til 35% af etableringsudgifterne ved indretning af
legeplads ved henholdsvis vuggestuen og børnehaven
ved Centralsygehusets børneinstitutioner, bl.a. under for
udsætning af, at Slagelse kommune yder en tilsvarende støtte.
Socialudvalget har 24.11.1972 indstillet, at Slagelse kommune yder
en tilsvarende støtte. Udgiften, i alt kr. 2.350,-, foreslås afholdt på
konto 14 01 92 1, tilskud til oprettelse og forbedring af institutioner.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 842.711.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Vejudvalget har 6.12.1972 indstillet:
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1. at der i vinteren 1972/73 foretages kloakering af matr.
nr. 7 a , Holmstrup, ( V a n d t å rn s 1 o d d e n ), samt

2. at kloakeringsarbejderne udføres af kommunens entre
prenørafdeling.
Udvalget har endvidere ansøgt om en bevilling kr. 81 0.000, til formålet.
Kloakeringen omfatter 98 parceller, hvoraf 84 tilhører Slagelse kom
mune.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.2.003.13.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.
b. Ansøgning af 30.11.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 60.000,- til (ny) konto 1 6 03 0 8 03,
1972/73, leje af idrætshaller, til dækning af udgifterne til sko
lernes leje af sportshaller.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 5.12.1972 fra Turistforeningen for Slagelse
og Omegn om tilskud til dækning af udgifterne ved an
sættelse af en deltidsmedarbejder. Ansøgningen fremkommer
som følge af, at Slagelse Erhvervsråd har ønsket, at den deltidsassistance,
som hidtil har været tilknyttet såvel rådet som turistforeningen, fremover
alene tilknyttes Erhvervsrådet. Det fornødne beløb andrager for tiden
1.1.1973 til 31.3.1973 kr. 2.500,- og for regnskabsåret
1973/74 kr. 10.000,-.
Slagelse Erhvervsråd har 6.12.1972 anbefalet Turistforeningens ansøg
ning.
Økonomiudvalget har 13.12.1972 indstillet, at ansøgningen imødekom
mes, - herunder at der gives de for 1972/73 og 1973/74 til konto 23 05
08-7 fornødne tillægsbevillinger.
D.K.. 078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 6.12.1972 fra vejudvalget om en bevilling
kr. 80.000,- til etablering af hovedkloakledninger
over matr.nr. 8 hl, Landsgrav.
Udvalget har endvidere indstillet, at arbejdet udføres af
kommunens entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.
Vedtoges.
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e. Ansøgning af 7.12.1972 fra vejudvalget om en bevilling
stor kr. 25.000,- til indkøb af yderligere 2 contai
nere med tilbehør til opsamling af centrifugeret
kloakslam samt til flytning af s 1 a m a r ra ng e m e n te t ved
forbrændingscentralen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.43.
Bevilgedes.

f. Vejudvalget har 22.11.1972 indstillet, at anlæg af Mer
kurve j påbegyndes snarest.
Arbejdet foreslås opdelt i 2 etaper:

1. anlægsperiode (jordarbejde og vejafvanding samt asfaltbundlag)
ca.....................................................................................
.kr. 168.000, 2. anlægsperiode (færdiggørelse af vejanlægget, incl.
belysning) ca...................................................................... kr. 117.000,-

I alt ca..............................................................................

kr. 285. 000, -

Til dækning af udgiften ved 1. etape, hvortil på budgettet for
indeværende år er afsat kr. 25.000,- har udvalget samtidig ansøgt om
en tillægsbevilling stor kr. 143.000,-.
Udvalget har bemærket, at 2/3 af udgifterne indgår som grund
ejerbidrag, når vejarbejdet er afsluttet, - d.v.s. at kommunens netto
udgift til 1. etape andrager 1/3 af kr. 168. 000,hvoraf på budgettet
er afsat kr. 25.000,-, - d.v.s. til rest kr. 31.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.
g. Ansøgning af 7.12.1972 fra værkudvalget om bevilling af
kr. 1 92.000,- til etablering af et ho v e d v a n d 1 e d n i n gsnet i LI. Valby og Slagstrup.
Anlægsudgiften påregnes dækket af tilslutningsafgifter.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 824.11.628.14.
Bevilgedes.
h. Ansøgning af 17.11.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 12.000,- til konto 1 6 65 03 01 -01,
1 972/73, Gymnasiet; bygninger, almindelig vedlige
holdelse, til dækning af:
1. budgetoverskridelse på ca. kr. 5.000,-,
2. en kalkuleret udgift på kr. 2.000,- til montering af ny termosta-
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tisk blandingsventil i baderum ved drengenes gymnastiksal og
3. uforudsete reparationsudgifter i den resterende del af regnskabsåret.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K,. 851.162.
Bevilgedes.
i. Ansøgning af 20.11.1972 fra kulturudvalget om en tillægs
bevilling stor kr. 6.250 ,- til konto 1 7 07 0 6, 1 972/
73, Centralbiblioteket, diverse udgifter, til dækning
af udgifterne ved benyttelse af Teknisk Skoles EDBterminal som basis for Danmarks Radio/TV's under
visning i EDB i forårer 1973. Driftsudgifterne ved benyttelse
af terminalen vil kunne opkræves som deltagergebyr af oplysningsforbun
dene.
Udvalget har endvidere foreslået, at Centralbiblioteket i samarbej
de med Teknisk Skole og oplysningsforbundene varetager projektets prak
tiske gennemførelse.
Kulturudvalget har 27.11.1972, - foranlediget af Kommunernes
Landsforenings skrivelse af 21.11.1972, - fremsendt yderligere oplysnin
ger i sagen, - herunder fastholdt den under 20.11.1972 fremsendte an
søgning om en tillægsbevilling på kr. 6.250,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 852.
D.K.. 073.521.72/73.
Kulturudvalget har 16.12.1972 ansøgt om en yderligere tillægsbevil
ling på kr. 5.000,- til formålet. Denne ansøgning er ligeledes anbefalet
af økonomiudvalget.
Byrådet bevilgede herefter i alt kr. 11.250,-.

4. DIVERSE VALG.
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Skolekommissionen har 5.12.1972 meddelt, at de foræld rev algte
medlemmer af skolenævnene har valgt Eva Hallig, Rønnesholm
9, Sønderup, til medlem af skolekommissionen i ste
det for Kirsten Trock, der i byrådets møde den 25.9.1972, pkt.
4 e, bevilgedes fritagelse fra hvervet som medlem af kommissionen.
D.K.. 074.
Til efterretning.

5. REGNSKAB 1971/72.
kr.

Slagelse kommunes regnskab for 1971/72 balancerer med
84. 825. 255, 76,- idet økonomiudvalget har foreslået, at
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overskudet kr.

12.440.606,31,

henlægges til;

dispositionsfonden med kr. 9.815.849,64,
driftskapitalen med kr. 2. 624. 756, 67.

D.K.. 073.526.71/72.
Med forbehold af eventuelle antegnelser fra revisionen godkendte
byrådet regnskabet, - herunder de i forhold til budgettet og andre
bevillinger stedfundne overskridelser samt overskudets anvendelse som
foreslået af økonomiudvalget.

For lukkede døre

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 6.12.1972 fra vej udvalget om bemyndigel
se til i henhold til ekspropriationsbestemmelserne i lov om offentlige
veje at afholde åsteds- og forligsforretning med henblik
på erhvervelse af et ca. 3.175 m2 stort areal samt
tinglysning af o ve rs ig r s d e k 1 a r a t ion vedr. et 330 m2
stort areal af matr.nr. 14 at, Næsby ved Stranden,
tilhørende Københavns Kommunelærerforenings Kolonier, til etablering
af en offentlig adgangsvej til stranden samt en offentlig parkeringsplads.
På budgettet for 1973/74 er på konto 18 03 01 08-50 afsat
kr. 130.000,- til formålet.
Det af vejudvalget udarbejdede projekt til anlæg af parkerings
pladsen er godkendt af såvel amtsrådets tekniske udvalg som af fredningsplannævnet, men de med Københavns Kommunelærerforenings Kolonier
førte forhandlinger om arealerhvervelse m.v. er endt resultatløse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.1.
Blev imødekommet.
b. Socialudvalget har 29.11.1972 indstillet, at arbejdstiden
for deltidsbeskæftiget kontorassistent Ingeborg Rystedt,
Soba, udvides fra 20 til 23 timer ugentlig som følge
af, at det administrative arbejde ved institutionen er øget betydeligt,
bl.a. fordi institutionen er udvidet til den dobbelte kapacitet.
Udvalget har oplyst, at socialstyrelsen for sit vedkommende har gi
vet tilsagn om godkendelse af den ønskede udvidelse af kontormedhjælpens arbejdstid.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.
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c. Ansøgning af 10.10.1972 fra civilforsvarsleder H. Ker
stens om fritagelse for hvervet som civilforsvarsleder
fra 3,1.12.1972.
Borgmesteren har 7.12.1972 anbefalet ansøgningen samt - efter
forhandling med civilforsvarskommissionen - foreslået, at civilfor
svarsinspektør Erling Gnistrup konstitueres som civil
forsvarsleder fra 1.1.1 973 til 30.6.1 973.
Økonomiudvalget har 13.12.1972 for sit vedkommende tiltrådt
foranstående.
D.K.. 084.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har indstillet, at følgende kommune
assistenter meddeles tjenestemandsansættelse:
1.
2.
3.
4.

Hanne Munksgaard, skatteinspektoratet (1.7.1970),
Jørgen Jørgensen, bogholderiet (1.8.1972),
Annette Jakobsen, borgmesterkontoret (1.1.1973) og
Bente Frost Volt, Centralbiblioteket (1.2.1973).

D.K.. 084.
Vedtoges.
e. Ansøgning af 9.11.1972 fra overassistent Anne Lise
Jensen, skatteinspektoratet, om fortsat deltidsbeskæf
tigelse, således at tjenesten afvikles på ugens 5 første hverdage kl.
8.00 - 13.00.
Økonomiudvalget har 28.11.1972 indstillet, at ansøgningen imø
dekommes for 2 år, - indtil 30.11.1974.
D.K.. 084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljøstyrelsen, har
16.10.1972 anmodet om enudtalelse i anledning af en kla
ge fra E. og K. Marqvertsen, Jyllandsvej 28, over
gener fra et lys reklam es kilt opsat på ejendommen
Bornholmsvej 7.
Sundhedskommissionen har 27.11.1972 oplyst, at det påklagede
lysreklameskilt af kommissionen ikke anses for skadeligt for de omboen
des sundhed.
D.K.. 754.25.
Byrådet tiltrådte sundhedskommissionens udtalelse.
g. Vejudvalget har 7.12.1972 foreslået, at kommunen lader H.
Jul. Fjerring A/S udarbejde detailprojekt og udbuds
materiale samt føre tilsyn med kloakeringen af ud
stykningsområderne Herthalund og Teglparken.
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Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.
Vedtoges.

h. Ansøgning af 24.11.1972 fra brandinspektør Viggo
Larsen om tilladelse til at fratræde stillingen som
brandinspektør i Slagelse den 31.3.1973.
Brandkommissionen har 30.11.1972 taget brandinspektørens ansøg
ning til efterretning.
Økonomiudvalget har 6.12.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes, samt at der fra 1.3.1973 opslås ledig en stilling som brandin
spektør med pligt til i muligt omfang at være til rådighed for anden
kommunal tjeneste.
D.K.. 784.1.084.
Viggo Larsen forlod mødet under sagens behandling. Økonomiudval
gets indstilling vedtoges.
i. Socialudvalget har 24.11.1972 indstilles, at kontorassistent
Jytte Kristensen, Klosterbanken 43, ansættes som del
tidsbeskæftiget kommuneassistent ved plejehjemmet
”Skovvang” fra den 1. januar 1973, og at pågældende
tillægges anciennitet fra tidligere beskæftigelse.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 19 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 842.16.084.
Vedtoges.

k. Indstilling af 13.12.1972 fra socialudvalget om ansættelse af
sundhedsplejerske Anne Margrethe Larsen, Ballerup,
som deltidsbeskæftiget tjenestemandsansat skolesund
hedsplejerske med tiltrædelse snarest muligt.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 4 ansøgninger.
D.K.. 851.17.
Vedtoges.
l. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger om
skatteeftergivelse, begge påført indstilling fra udvalget.
D.K.. 713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

7. KØB OG SALG AF GRUNDE.
a. I forbindelse med en indsigelse mod byplanvedtægt nr. 7 for
området mellem Løvegade, Korsgade, Bredegade og Herrestræde har
advokat Søren Larsen 7.11.1972 for radioforhandler Viggo
Holm Jensen forespurgt, om kommunen allerede på
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nuværende tidspunkt vil købe den ham tilhørende ejen
dom matr.nr. 38, Slagelse bygrunde, beliggende Bredegade 30.
Økonomiudvalget har 6.12.1972 foreslået, at kommunen køber ejen
dommen for kr. 315.000,- kontant, med overtagelse pr. 31.12.1972.
(Handelen er tiltrådt af K.T.A.S.).
D.K.. 073.511.1.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 29.11.1972 indstillet, at kommunen af
remisearbejder Helge Petersen køber ca. 6.040 m2 af matr.
nr. 7 cx, Holmstrup, for kr. 13,33 pr. m2 eller
kr. 80. 513,20, kontant ved overtagelsen. Samtlige om
kostninger afholdes af kommunen, og moderparcellen - ca. 2.420 m2
- får ret til at benytte den projekterede vej nord for parcellen uden
betaling af vejbidrag.
D.K.. 073.511.1.
D.K.. 777.8.711.5.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 13.12.1972 indstillet, at der af gårdejer
Anders Clausager, Havrebjerg, købes en ca. 30.200 m2
stor parcel af matr.nr. 7 a, Havrebjerg, til overtagel
se 1. april 1973, - for kr. 8,40 pr. m2, - alt under for
udsætning af, at der opnås de fornødne dispensationer fra fredningsnæv
net og byudviklingsudvalget.
I henhold til den i byrådets møde den 27.3.1972, pkt. 5 b, fo
relagte indstilling er afgrænsningen af parcellen ændret. Den nuværende
afgrænsning åbner mulighed for udstykning i 24 parceller.
D.K.. 073.511.1.
Vedtoges.
d. Økonomiudvalget har 13.12.1972 indstillet, at en ca.
6.400 m2 stor parcel af matr.nr. 69 m, Slagelse
markjorder, sælges til P a p i r - In d us t r i e n .
Pris: kr. 15, - pr. m2 + tilslutningsafgift for vand og el, henholds
vis kr. 1, - og kr. 2, - pr. m2 (sidstnævnte under forudsætning af, at elbelastningen ikke overstiger 40 kW). Herudover vil være at betale kloakbidrag (foreløbig fastsat til kr. 4,40 pr. m2), stfkudgifter og udstykningsomkostninger.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.

166
MØDET 18.12.197 2

168

8. LEGATSAGER.
a. Økonomiudvalger har 5.12,1972 indstillet, at en ledig portion
af Caroline Sælboes legat til fordel for 2 værdige,
ugifte og uformuende døtre af embeds- eller borger
standen, hovedsagelig af Slagelse, tildeles Elisabeth
Pedersen, Valbyvej 18, I.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger.
(Legatportion: ca. kr. 60, - pr. halvår).
D.K.. 073.526.27.
Vedtoges.
b. Socialudvalget har 7.12.1972 indstillet, at Elise Christine
Møllers legat for året 1972 tildeles følgende, således
at nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 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 M., Løvegade 12, II.,
5. Hansen, Kristine N.O., Baggesensgade 70,
6. Larsen, Karen Marie, Klokkestøbergade 5,11.,
7. Mortensen, Laura H., Vesterport 22,
8. Nielsen, Ellen, Fisketorvet 4, II.,
9. Pedersen, Elisabeth, Valbyvej 18, I.,
10. Pedersen, Karen E., Tordenskjoldsgade 25,1.,
11. Petersen, Marie A., Herrestræde 15,
12. Petersen, Marie M.V., Absalonsgade 14,
13. Petersen, Olga J., Vesterport 22,1.,
14. Sørensen, Eleonora, Klokkestøbergade 5, II.,
15. Larsen, Juliane Joh., plejehjemmet "Skovvang”, stue 12.
D.K.. 073.326.27.
Vedtoges.

169

9. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 25.10.1972 fra landinspektør P. Toft
Jensen for fhv. sognerådsformand Johs. Frandsen, Hav
rebjerg, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 3
c, Havrebjerg, i 2 parceller, således at Johs. Frandsen behol
der parcel 1 (2.609 m2) til helårsbolig og afhænder parcel 2 (5.649 m2)
til gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg, til senere udstykning i parceller
til helårsbeboelse.
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Økonomiudvalget har 28.11.1972 indstillet, at ansøgningen anbe
fales.
D.K.. 713.111.81/72.
Hans Frandsen forlod mødet under sagens behandling.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 2.11.1972 fra landinspektør P. Toft Jensen for
pensionist Chr. Olsen om godkendelse af en udstykningsplan for
matr.nr. 1 bg, Antvorskov Hovedgård, hvorefter ejendom
men udstykkes i 3 parceller.
Økonomiudvalget har 13.12.1972 indstillet, at et af stadsingeniø
ren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring godkendes.
D.K.. 777.8. 711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 14.11.1972 fra landinspektør P. Toft Jensen for
gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg, om godkendelse af en udstyk
ningsplan for en parcel af matr.nr. 3 c, Havrebjerg,
hvorefter ejendommen udstykkes i parceller til eenfamiliehuse til helårsbeboelse.
Økonomiudvalget har 5.12.1972 indstillet, at udstykningsplanen
godkendes, samt at et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring godkendes.
D.K.. 777.8.711.5.
Hans Frandsen forlod mødet under sagens behandling.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

10. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 26.11.1972 fra Hans Olsen, Holbergsgade 12, om tilladelse til at inddrage en 1 værel
ses lejlighed på I. sal i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.22-12.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 13.11.1972 fra Sparekassen for Slagelse
og Omegn om tilladelse til at inddrage en lejlighed
på I. sal i ejendommen Nytorv 9 til kontorlokaler.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.46-9.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 7.11.1972 fra Knud Enggaard Hansen,
Strandvejen 2, om tilladelse til at inddrage I. sals
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lejligheden i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 28.11.1972 ikke anbefale ansøgnin
gen, da den pågældende lejlighed ikke er ledig.
D.K.. 778.54.75-2.
Kunne ikke imødekommes.
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11. BYGGESAGER.

a. Ansøgning af 28.10.1972 fra snedkermester Kjeld He
rum for ejeren af ejendommen matr.nr. 8 ef, Holm
strup, Søholmparken 24 - støberiejer Anker Sørensen
- om tilladelse til at bibeholde en på ejendommen
opført carport, uagtet at denne ikke opfylder kravet iflg. tinglyst
deklaration om placering mindst 5 m fra vejskel.
Carporten er opført uden byggetilladelse, idet der den 19.7.1972
er meddelt afslag på en ansøgning om byggetilladelse med den begrun
delse, at projektet ikke er i overensstemmelse med de tinglyste dekla
rationer.
Ejendomsudvalget har 21.11.1972 indstillet, at forholdet forlanges
lovliggjort.
D.K.. 073.511.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 25.10.1972 fra Bent Nielsen Typehuse A/S,
om tilladelse til at placere en carport uden for det ting
lyste byggefelt på ejendommen matr.nr. 76 n, Sla
gelse markjorder, beliggende Enebærvej 2.
Ejendomsudvalget har 8.12.1972 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes - dog således, at carporten placeres op ad ejendommens sydgavl.
D.K.. 073.511.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 29.11.1972 fra justitsministeriet om dispensa
tion fra bygningsvedtægten i 5 år for anvendelse af
ejendommen Skælskørvej 19 til kontorer for politiet,
- uagtet ejendommen i bygningsvedtægten er udlagt
til boligbebyggelse.
Ejendomsudvalget har 8.12.1972 indstillet, at ansøgningen anbe
fales overfor boligministeriet.
Boliganvisningsudvalget har 11.12.1972 anbefalet, at der gives
dispensation fra benyttelse til bolig for et tidsrum af 5 år.
Økonomiudvalget har 13.12.1972 anbefalet ejendomsudvalgets ind
stilling med den tilføjelse, at det stilles som en betingelse, at have-
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arealet, der udlægges til parkeringsplads, når dispensationen udløber,
retableres som have.
D.K.. 785.072.13.65-19.
D.K.. 778.54.65-19.
Anbefales med den af økonomiudvalget foreslåede tilføjelse.
d. Ansøgning af 9.11.1972 fra advokat Søren Larsen for depot
indehaver Jørgen Eliasen, Sneppevænget 3, matr.nr.
stk. 3 i
hvorefter
på e jen på e jen for opførel
se af en dobbelt garage m.v. for øldepot.
Ejendomsudvalget kunne 30.11.1972 ikke anbefale ansøgningen.
D.K.. 785. 072.13.72 A-3.
Kunne ikke imødekommes.

12. SKOLESAGER.

a. Skolekommissionen har 13.12,1972 indstillet, at lærerstude
rende Rita Moll Nielsen, Holbæk Seminarium, ansæt
tes som timelærer ved Slagelse skolevæsen fra 1.2.1973 og med
tjeneste ved Marie vangsskolen, - alt under forudsætning af bestået
lærereksamen.
D.K.. 851.11.
Vedtoges.
b. Skolekommissionen har 13.12.1972 indstillet, at 1 ære r Jørn
Holm, Gudtrup, Nordborg, ansættes som lærer ved
Slagelse skolevæsen fra 1.1.1973.
D.K.. 851.11.
Vedtoges.

c. Skolekommissionen har 13.12.1972 indstillet, at lærerstude
rende Ole Justesen, Hellerup Seminarium, ansættes
ved Slagelse skolevæsen som timelærer pr. 1.2.1973.
D.K.. 851.11.
Vedtoges, - under forudsætning af bestået lærereksamen.

d. Økonomiudvalget har 6.12.1972 indstillet, at et af ingeniørfir
maet H. Jul. Fjerring A/S den 24.11.1972 fremsendt forslag til over
enskomst vedr. ingeniørarbejderne ved opførelse af
Søndermarksskolen godkendes.
D.K.. 851.162.
Vedtoges.
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e. Skoleudvalget har 4.12.1972 fremsendt forslag til udde
ling af stipendier til fortsat skolegang i skoleåret
1972/73.
Der er indkommet 122 ansøgninger.
Udvalgets forslag indeholder en stipendiefordeling med en brutto
udgift på kr. 79.700,- (statsrefusion kr. 19.925,-). (På budgettet for
1972/73 er optaget kr. 93.000,- netto).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.222.
Vedtoges.
f. Skoleudvalget har 13.12.1972 fremsendt yderligere forslag
til uddeling af et stipendium på kr. 1.700, - til
fortsat skolegang i skoleåret 1 972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.222.
Vedtoges.

13. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 8.

JANUAR 1 973.

Fraværende: Vagn Høgh Jensen og Palle Christoffersen.
Mødet indledtes med, at borgmesteren ønskede byrådets medlem
mer, kommunens medarbejdere samt pressens repræsentanter og
hele kommunens befolkning et godt nytår.
Byrådets medlemmer sluttede sig hertil.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - k. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

1. Kommunernes Landsforening har 19.12.1972 fremsendt cir
kulære om ændring af feriegodtgørelsesbestemmelsen
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i overenskomsten vedr.
dagpie jemødre ,
D.K.. 832.

løn- og ansættelsesvilkår for

m. Kommunernes Landsforening har 19.12.1972 fremsendt tillæg
til overenskomsten mellem foreningen og Husligt Ar
bejder Forbund vedr. aflønning m.v. af ikke - tj enes temandsansatte hus m od e r a fl øs e re og hjemmehjælpere.
D.K.. 832.
a. - m. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kulturudvalget har 20.12.1972 indstillet, at Kino-teatret
tilsluttes den nystiftede DBI (Danske Biografers Ind
købskæde). Kontingent: kr. 2.000,- årligt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.711.
Vedtoges.

b. Værkudvalget har 13.12.1972 indstillet, at der til regulering
af elværkets indskudskapital i interessentskabet "Isef jordværket” udbetales kr. 68.114,- til interessentska
bet, idet værkets indskudskapital iflg. bestyrelsesbeslutning skal forøges
fra kr. 80 millioner til kr. 95 millioner.
Denne forøgelse vil af interessenter og medinteressenter være at
betale efter manglende effekt, hvorfor Slagelse kommunes indskudskapi
tal skal forøges fra kr. 1.377.000,- til kr. 1.716.000,- eller med i alt
kr. 339.000,-. Heraf er indbetalt kr. 270.886,- som opsparings beløb.
Beløbet foreslås afholdt på konto 37 05 01 01-1.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.711.
Vedtoges.
c. De vanføres Boligselskab, Kalundborg, har 3.11.1972 forespurgt,
hvorvidt Slagelse kommune ønsker at reservere boliger
i et i Kalundborg for handicappede planlagt byggeri,
idet selskabet går ud fra, at det, når bebyggelsen er færdig, vil være
muligt efter lovgivningen at træffe aftale med fraflyttérkommuneme om
dækning af de med boligen forbundne udgifter (indskud, boligsikring,
hjælp, benyttelse af dagcenter og lignende).
Socialudvalget har 12.12.1972 meddelt, at udvalget har vedtaget
ikke at reservere lejligheder i den omhandlede bebyggelse, hvorimod
udvalget vil være villig til at afholde opholdskommuneandelen af ud-
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gifteme i forbindelse med ophold i bebyggelsen for pensionister fra
Slagelse kommune, som selv måtte ønske at flytte dertil, efter sær
skilt ansøgning i hvert enkelt tilfælde.
Økonomiudvalget har 19.12.1972 anbefalet socialudvalgets ind
stilling.
D.K.. 778.5.073.551.
Selskabet svares i overensstemmelse med socialudvalgets udtalelse.
d. Socialudvalget har 12.12.1972 indstillet, at der pr. 1.4.
1 973 oprettes en stilling som ledende hjemmesyge
plejerske.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 842.14.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 27.12.1972 fra ejendomsudvalget om føl
gende tillægsbevillinger:

konto 02 04 02 06-04, Set. Pedersgade og Elmevej, vedligehol
delse, kr. 8.000,-,
konto 02 05 03 0 6 -03, Nytorv 5, vedligeholdelse, kr. 2.500,-,
konto 02 05 27 0 6 -04, Løvegade 21, vedligeholdelse,
kr. 3.500,-,
konto 15 06 01-00, rottebekæm pels e, vederlag til entreprenør,
kr. 10.000, - og
konto 15 06 02-06, rottebekæmpelse, andre udgifter,
kr. 12.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 27.12.1972 fra vejudvalget om følgende
tillægsbevillinger:
konto 18 03 01 06-05 ”Casino”, kr. 36.000,-,
konto 19 02 01 11-09 bortkørsel af slam, kr. 40.000,-,
konto 19 02 01 13-03 andre udgifter, vandprøver, telefon
m. v., kr. 5.000 « “»
k o n to 19 04 01-02, renovation, lønninger, kr. 70.000,-,
ko nto 19 04 0 7 -05 , leje af losseplads i Holmstrup, kr. 30.000,-,
k o n t o 1 9 04 16-04, biler, reparation og forsikringer, kr. 20.000,-,
ko nto 19 04 20 -06, renovationskørsel af fremmede vognmænd,
kr. 30. 000, »

173

MØDET 8.1.1973

konto 19 06 01 01-07, forb Tændings c entrai, lønninger,
kr. 110.000, - og
konto 19 06 10-09, forbrændingscentral, andre udgifter, kr. 5.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

c. Økonomiudvalget har 2.1.1973 indstillet, at der for 1972/73
gives følgende tillægsbevillinger:

konto
konto
konto
konto
konto

15
15
11
24
22

05
05
01
08
02

05
07
02
00
01

09 ,
50 ,
09 ,
01,
01

inventar og instrumenter, kr. 10.000,-,
indkøb af levnedsmiddelprøvet , kr. 3.000,-,
vederlag til udvalgsformænd, kr. 57.400,-,
valg, kr. 36.000,- og
0 8 , civilforsvaret, lønninger, kr. 41.284,-.

D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 13.12.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 1 80.000 ,- til konto 1 6 13 01 -05,
1 972/73, befordring af skoleelever.
Udvalget har oplyst, at Vestsjællands amtskommune yder 75% refu
sion, hvorfor udgiften for Slagelse kommune andrager kr. 45.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 13.12.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 2.120,- til konto 16 04 02 12-07, 1972/
73, fælleskommunale samlinger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
f. Ansøgning af 11.12.1972 fra socialudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 1.500,- til konto 1 6 51 02 06 -50,
1 972/73, tandpleje, andre udgifter.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.172.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

g. Ansøgning af 13.12.1972 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 4.000,- til konto 1 6 02 01 32 -07, 1 972/
73, rengøring af lokaler i Korsgade.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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D.K.. 073.54.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

h. Ansøgning af 20.12.1972 fra kulturudvalget om en tillægs
bevilling stor kr. 7.000,- til konto 1 7 02 03 -01,
Centralbiblioteket, vedligeholdelse, til dækning af ufor
udsete udgifter i forbindelse med opsætning af lysstofarmaturer i Cen
tralbibliotekets læsesal.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 852.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
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4. BOLIGSAGER.

a. Dansk almennyttigt Boligselskab har 28.12.1972
for Fællesorganisationens Boligforening fremsendt spe
cificeret økonomioversigt og pertplan for det projek
terede byggeri, Bredegade 44, 46 og 48, matr.nr. 30
af Slagelse bygrunde.
Selskabet har oplyst, at de af entreprenørerne udregnede priser
forudsætter, at byggeriet gennemføres samtidig med Bjergbygadebyggeriet med påbegyndelse på byggepladsen i slutningen af marts 1973.
Byggeriet forventes at kunne gennemføres for en nettoanskaffelsessum på kr. 1.963,- (excl. moms) pr. m2 bruttoetageareal, - idet
den i forhånds ans øgningen om statsstøtte anslåede grundudgift er ned
bragt med kr. 30.000,-.
Selskabet har anmodet om, at materialet videresendes til boligmi
nisteriet som et særligt bilag til den tidligere fremsendte forhåndsansøg
ning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Helge Jensen forlod mødet under sagens behandling.
Fremsendes med anbefaling, - idet byrådet vedtog at påtage sig re
garanti i henhold til lov om boligbyggeri.
b. Dansk almennyttigt Boligselskab har 28.12.1972 for
Fællesorganisationens Boligforening fremsendt en revide
ret forhånds ansøgning om statsstøtte vedr. opførelse af
en etageejendom på matr.nr. 278 a af bygrundene,
Skovsøgade 21. I forhold til det tidligere fremsendte projekt er det
oprindelig påtænkte parkeringsanlæg sløjfet, og det reviderede skitsepro
jekt indeholder 18 lejligheder (mod oprindeligt 12 lejligheder samt 12
enkeltværelser).
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De samlede grundudgifter er nu anslået til kr. 277.891,(mod kr. 487.400, -).
Byggeriets nettoanskaffelsessum er anslået til kr. 1.731,- pr. m2
bruttoetageareal excl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Helge Jensen forlod mødet under sagens behandling.
Fremsendes med anbefaling, - idet byrådet vedtog at påtage sig
regaranti i henhold til lov om boligbyggeri.

5. DIVERSE VALG.

I78

Ansøgning af 23.11.1972 fra lærer Margit Hansen, Al
bert Ibsensvej 4, om fritagelse for hvervet som med
lem af ungdomsskolenævnet.
Ungdomsskolenævnet har 21.12.1972 anbefalet ansøgningen samt
oplyst, at Slagelse Ungdomsskolelærerforening herefter vil være at op
fordre til at vælge såvel nyt medlem som suppleant til ungdomsskole
nævnet.
D.K.. 074.
Bevilgedes.

For lukkede døre.

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ejendomsudvalget har 27.12.1972 fremsendt resultatet af den
den 19.12.1972 a fhold te licitation over arbéjdet med ned
rivning af ejendommen " Frederikskilde", matr. nr. 7 f,
Holmst rup.
Udvalget har endvidere indstillet, at tilbudet fra den lavest
bydende, entreprenør Ejgil Larsen, Slagelse, kr. 4.200,incl. moms accepteres.
Endelig har udvalget - til dækning af udgiften - ansøgt om en
bevilling stor kr. 4.200,
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 13.11.1972, pkt. 6 d).
D.K.. 073.54.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges, - idet der endvidere blev gi
vet den ansøgte bevilling.

b. Ansøgning af 15.12.1972 fra kommuneassistent Annette

179

176
MØDET 8.1. 1973

Wehrs, k ass e k on t o re t, om afsked 31.1.1 973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.5.084.
Bevilgedes.
c. Økonomiudvalget har 28,12.1972 foreslået, at kontorelev
Lis Petersen (udlært 31.1.1973) ansættes som kontorassistent
i restanceafdelingen 1.2.1973.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.
d. Kulturudvalget har 18.12.1972 indstillet, at Anne Grete
Hansen, Bjergsted, ansættes i den ledige stilling som
kommuneassistent ved Centralbibliotekets oplandsafde
ling fra 1.2.1973.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 10 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.
e. Økonomiudvalget har 14.12.1972 indstillet, at

1. kommuneassistent Villy Sørensen, skatteinspektoratet, og
2. kontorassistent Alice Hansen, skatteinspektoratet,

meddeles fast ansættelse ved Slagelse kommune hen holdsvis fra 1.3.1973 og 1.7.1970. (De pågældende ønsker ikke tjene
stemandsansættelse).
D.K.. 084.
Vedtoges.
f. Økonomiudvalget har indstillet, at følgende kommuneass is ten te r/k onto rass is ten te r meddeles tjenestemands
ansættelse:

1. kommuneassistent Ruth Filtenborg Hansen, el- og
varmeværket (1.7.1970),
2. kontorassistent Gunner Larsen, gasværket (1.8.1971),
3. kontorassistent Inger Birgit Jensen, gasværket (1.7.
1970),
4. kommuneassistent Lone Holst Sørensen, social- og
sundhedsforvaltningen (15.2.1973),
5. kommuneassistent Asta Christensen, skatteinspektoratet
(1.10.1972) ,
6. kontorassistent Elise Hjort Petersen, skatteinspektoratet
(1.1.1973),
7. kontorassistent Birthe Nielsen, skatteinspektoratet,
(1.12.1972) , og
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8. kontorassistent Inger Gejel Knudsen, Centralbiblioteket
(1.3.1973).
D.K.. 084.
Vedtoges.

g. Vedr. kloakering af matr.nr. 19 at og 19 au,
Skovse by.
Vejudvalget har 21.12.1972 ansøgt om tilladelse til at etablere
en hovedkloakledning, hvorved ovennævnte parceller tilsluttes den
eksisterende offentlige kloak i Skovse by. Ledningen skal forlænges ca.
60 m mod nord, og udgiften hertil anslås til kr. 8.000,-.
Vejudvalget har samtidig ansøgt om en bevilling på
kr. 8 . 000 , - .
Det er endvidere oplyst, at ejerne af de 2 parceller har erklæret
sig villige til at afholde udgifterne og har fremsendt bankgarantier på
i alt kr. 8.000,- som sikkerhed for betalingen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.
Vedtoges, - idet der endvidere blev givet den ansøgte bevilling.

h. Ansøgning af 1.12.1972 fra Niels Poul Nielsen, f.
3.12.1905, der fratræder sin stilling ved vandværket den 31.12.1972
på grund af alder, om understøttelse i henhold til under
støttelsesordningen for Slagelse kommunes løst ansat
te personale.
Anbefalet af værkudvalget.
(Årlig understøttelse: kr. 540,- + dyrtidstillæg, eller i alt p.t.
kr. 3.204,60).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 831.087.43
Bevilgedes.

i. Ansøgning af 26.11.1972 fra børnebibliotekar Ellen
Ladegaard, Slagelse Centralbibliotek, om afsked fra
1.1.1973.
Anbefalet af kulturudvalget.
D.K.. 852.02.084.
Bevilgedes.

7. KØB OG SALG AF EJENDOMME.
a. Økonomiudvalget har 19.12.1972 indstillet, at matr. nr.
3 fa, Slagelse markjorder - af areal 2.340 m2 - beliggende
ved Rugvænget, sælges til el - ins talla tør Torben B. Niel
sen, Frederiksgade 14, forkr. 25,- pr. m2 + tilslutningsafgift
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for vand og el, henholdsvis kr. 1,30 pr. m2 (heraf moms kr. 0,17) og
kr. 2,70 pr. m2 (heraf moms kr. 0,35) - sidstnævnte under forudsætning
af, at elbelastningen ikke overstiger 40 kW. Herudover vil være at be
tale kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstykningsomkost
ninger.
D.K.. 073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 21.10.1972 fra v ice ins pektør Georg Brandt,
Bagervej 25, om køb af den af ham beboede lærerboHg.
Ejendomsudvalget har 6.11.1972 anbefalet ansøgningen.
Skoleudvalget har 30’11.1972 meddelt, at udvalget finder, at der
ikke er behov for lærerlejeboliger i byområdet, hvorfor udvalget intet
har at indvende mod en afhændelse af disse. (Derimod finder udvalget,
at behovet for boliger ved landskolerne fortsat er tilstede, hvorfor disse
ønskes bibeholdt).
Økonomiudvalget har 19.12.1972 indstillet, at ansøgningen ikke
imødekommes, men at lærerboliger - i lighed med kommunens øvrige
eenfamiliehuse - udbydes til salg til højestbydende, når de bliver ledige.
D.K.. 073/511.2.
Økonomiudvalgets forslag om, at lærerboliger i det bymæssige om
råde udbydes til salg ved ledighed blev forkastet med 9 stemmer, idet
7 medlemmer stemte for forslaget og 3 medlemmer undlod at stemme.
Der optages herefter forhandling med Georg Brandt om dennes køb
af ejendommen.
c. Økonomiudvalget har 2.1.1973 indstillet følgende betalings
form ved kommunens overtagelse af sygekassens ejendom
Torvegade 26, matr.nr. 210 c af bygrundene:

1. den i ejendommen indestående prioritetsgæld, - til rest ca.
kr. 600.000,-,- overtages,
2. der udstedes et gældsbrev, stort kr. 1.000.000,-, afdragstid 10 år,
forrentning: den til enhver tid værende højeste indlånsrente ved ind
skud i Sparekassen for Slagelse og Omegn,

3. restbeløbet, ca. kr. 300.000,- betales kontant.
Som begrundelse for den ændrede betalingsform har udvalget oplyst,
at Direktoratet for Sygekassevæsenet ikke har kunnet acceptere det af by
rådet den 10. januar 1972 afgivne tilbud på køb af ejendommen.
D.K.. 848.42.071.2.
Vedtoges.
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8. BYGGESAGER.

Ansøgning af 24.10.1972 fra Hans Jensen, Skovse, om
tilladelse til at opføre en tilbygning, stor 78,6 m2
bolig- og garageareal, til den ham tilhørende ejendom
matr. nr. 19 ab, Skovse .
Ejendomsudvalget har 27.12.1972 indstillet, at ansøgningen anbefa
les overfor byudviklingsudvalget.
D.K.. 777.8.711.3.072.13.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

9. SKOLESAGER.
Ansøgning af 12.12.1972 fra overenskomstlønnet adjunkt
Ulla Marie de Visme, Slagelse Gymnasium og H.F.kursus, om a fs ked .
Skolekommissionen har 18.12.1972 anbefalet, at ansøgningen imøde
kommes (afsked pr. 31.12.1972).
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.

10. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 22.
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JANUAR 1 973.

Fraværende: Marie Andersen.
Holger Jensen forlod mødet efter behandlingen af pkt. 4 b.
Til behandling forelå;

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. - p. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
q. Opfordring fra Vietnam 69 til protest overfor USA's rege
ring samt til at forlange, at denne standser bombeterroren permanent over hele Indokina, underskriver fredsaf-
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22.1.1973

aftalen og trækker alle amerikanske styrker og alt
krigs m a t e r ie1 ud af Indokina.
Vietnam 69 har endvidere anmodet om økonomisk hjælp.
Kommuneforeningen i Vestsjællands amt har 15.1.1973 anbefalet,
at kommunalbestyrelserne henlægger henvendelsen fra Vietnam 69.
D.K.. 078.51.
a. - q. Til efterretning.
ad pkt. q. gjorde Viggo Marker opmærksom på, at han ikke kunne
tilslutte sig kommuneforeningens anbefaling af sagens henlæggelse.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Slagelse-Korsør Provstiudvalg har 28.12.1972 anmodet om, at
der til Kindertofte menighedsråd som yderligere ligning
i 197 2/73 udbetales kr. 9.123,33 til dækning af ufor
udsete renter og afdrag på terminsydelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Gartner Viggo Marker har 1.1.1973 foreslået, at Slagelse kommune
yderet tilskud stort kr. 50.000 ,- til hjælp for krigsofre
ne i Nordvietnam .
Økonomiudvalget har 9.1.1973 indstillet, at forslaget ikke vedta
ges.
D.K.. 078.51.
Pia Kiørboe stillede følgende ændringsforslag:
”Byrådet yder kr. 1,- pr. indbygger i kommunen. Bidraget stilles til
rådighed for Folkekirkens Nødhjælp til fordeling efter behov ved eventuel
våbenhvile i Vietnam.” Ændringsforslaget blev forkastet med 11 stemmer,
idet 2 medlemmer stemte for forslaget og 7 medlemmer undlod at stemme.
Viggo Markers forslag blev forkastet med 16 stemmer, idet 2 medlem
mer stemte for forslaget og 2 medlemmer undlod at stemme.
c. Under henvisning til diverse møder afholdt mellem repræsentanter
for de kommuner, hvis sundhedskommission ved en fællestilsynsordning er
udpeget som tilsynsførende med en 0. K. S.-mejerivirksomhed, som forven
tes at bestå fremover, har Køge Levnedsmiddelkontrol 15.12.1972 frem
sendt oplysning om forhandlingsresultatet, - nemlig at den
i mælkeloven forudsatte udgiftsfordeling af mælkekon
troludgifterne, fremover administreres samlet for samt
lige de kommuner, hvori 0 . K . S . - prod uk te r forhandles.
Ordningen foreslås til ikrafttræden fra 1. april
1 972 og foreslås administreret af Køge kommune, der i
administrationsafgift tildeles kr. 3.000,- årligt + sta
tens honora rtillæg .

181
MØDET 22.1.1 973

Køge Levnedsmiddelkontrol har anmodet om en bekræftelse på, at
Slagelse kommune er indforstået med ordningens ikrafttræden.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 773.2.077.6.
Forhandlingsresultatet blev tiltrådt med 19 stemmer mod 1 stemme
(Viggo Marker).

d. Vejudvalget har 3.1.1973 indstillet, at arbejdet med anlæg
af Merkurvej udføres af kommunens entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges.
e. Vestsjællands amtskommune har 23.11.1972 til udtalelse frem
sendt skitseprojekt til regulering af landevej 602, Sla
gelse - Snertinge, på strækningen fra Gudum til Bro
mølle.
Vejudvalget har 28.12.1972 foreslået, at den af Vestsjællands amt
ved Sønderup foreslåede vejføring rykkes ca. 150 m mod vest, således at
den eksisterende bebyggelse respekterer fredningslovens bestemmelser om
byggelinieafstand fra landeveje.
Udvalget har endvidere gjort opmærksom på, at der i amtskommunens
plan ikke er taget stilling til den fremtidige udformning af vejnettet ved
Gudum.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Amtskommunen svares i overensstemmelse med vejudvalgets udtalelse.
f. Vejudvalget har 3.1.1973 indstillet, at vejene i udstyknin
gen fra matr.nr. 11 f, Kirke Stillinge, navngives således:

1. Den eksisterende Bogfinkevej forlænges ind over udstykningens areal og
beholder navnet Bogfinkevej.
2. En sidevej til Bogfinkevej navngives Gråspurvevej.
3. En nyetableret vej navngives Blishønevej.

D.K.. 811.121.1.
Vedtoges.
g. Kulturudvalget har 20.12.1972 indstillet, at skulpturen ”Felix ,
knælende dreng" af billedhuggeren Jens Chr. Ebbestad
indkøbes til opstilling i Centralbibliotekets gårdhave,
eventuelt på H.P. Hansens Plads. Pris: kr. 11.055,- incl. moms,
hvortil skal lægges udgift til en eventuel granitsokkel.
Kulturudvalget har 4.1.1973 fremsendt fotografi af værket samt oplyst,
at dette er 600 mm højt og 300 mm bredt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 854.
Vedtoges.
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h. Økonomiudvalget har 16.1.1973 indstillet, at der oprettes en
v ens k a bs fo rb i nd e ls e med Mariehamn stad.
D.K.. 855.
Vedtoges.
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3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 5.1.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 2.000,- til konto 02 03 15 06-01, 1972/73,
matr.nr. 7 f, Holmstrup, "Frederikskilde", andre udgif
ter, til dækning af udgiften ved reparation af en støttemur mellem ejen
dommen og fortovet ved Kalundborgvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.54.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 28.12.1972 fra værkudvalget om en bevilling
stor kr. 1 7.500 ,- + moms til dækning af udgifterne
ved automatisering af varmeforsyningens vandbehandlings anlæg på hovedcentralen.
Beløbet forventes at kunne afholdes over varmeværkets driftsregnskab
for 1972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 824.11.697.34.
Bevilgedes.
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4. DIVERSE VALG.

a. Civilforsvars-Forbundet, Slagelse Kreds, har 8.1.1973
meddelt, at pos tk ass e r e r Rudolf Larsen, B ag ges e ns g ad e 57,
er valgt til formand for forbundet og til medlem af civilforsvarskom
missionen.
D.K.. 074.
Til efterretning.
b. Kulturudvalget har 10.1.1973 meddelt, at udvalget har valgt
Harry Eskildsen til formand i stedet for Erik Asmund.
Udvalget har endvidere indstillet, at Harry Eskildsen (i stedet for Erik
Asmund) indtræder i
1. s k ol eb ib 1 i ot eks ud v a lg e t,
2. bestyrelsen for Det fælleskommunale Skolebibliotek
("Fællessamlingen”) og
3. det rådgivende kontaktudvalg vedr. oplandsarbejdet.

D.K.. 074.
Udvalgets indstilling vedtoges.
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For lukkede døre

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 28.12.1972 fra kommuneassistent Joan
Phister Hansen, social- og sundhedsforvaltningen, om
afsked 31.1. 1 973 .
Anbefalet af socialudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Bevilgedes.
b. Socialudvalget har 16.1.1973 indstillet, at sygeplejerske
Dorthe Hansen, der fra 1.5.1972 er meddelt tjenestemandsansættelse
på prøve (prøvetid 1 år) som 1. assistent på plejehjemmet ”Skovvang”,
afskediges med udgangen af april måned 1 973.
D.K.. 084.
Vedtoges.

c. Fra økonomiudvalget er fremsendt 4 ansøgninger om skat
teeftergivelse, alle påført indstillinger fra udvalget.
D.K.. 713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

6. SALG AF EJENDOMME.
a. Vejudvalget har 3.1.1973 indstillet, at der i henhold til § 49
i lov om offentlige veje træffes beslutning om ekspropriation af
et areal af matr.nr. 7 au, Holmstrup by, (ca. 180 m2)
samt hele matr.nr. 7 er, Holmstrup by (340 m2) til
anlæg af en offentlig sti mellem V.albygårdsvéj og de
nye udstykninger på matr.nr. 6 a og 7 a, Holmstrup by.
Udvalget har samtidig indstillet følgende forlig til byrådets
godkendelse:

Matr.nr. 7 au: erstatningssum kr. 7.150,-. Herudover skal kommunen op
sætte et raftehegn i det nye skel.

Matr.nr. 7 er: erstatningssum kr. 13.100,-.
Endelig har udvalget indstillet, at den del af matr.nr. 7 er, der ikke
medgår til stianlægget, nemlig ca. 245 m2, sælges til fhv. gårdejer Karl
Løgstrup, Valbygårdsvej 6, for kr. 15,- pr. m2 eller i alt ca. kr. 3.675,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.1.
D.K.. 073.511.2.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges.
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b. Økonomiudvalget har 17.1.1973 indstillet, at et ca. 500 m2
stort areal af matr.nr. 7 a, Holmstrup, afhændes til
maskinarbejder Harald Nielsen, Valbygårdsvej 40, til
sammenlægning med den ham tilhørende ejendom matr.nr. 7 dz, Holm
strup, for kr. 4.0 0 0, - kontant + kloakbidrag i henhold til landvæ
senskommissionens kendelse.
Udvalget har endvidere indstillet, at en hj ørne a fskæring (6,50 m2)
af matr.nr. 7 a, Holmstrup, tillægges den Helen Pape
tilhørende ejendom matr.nr. 7 fo, Holmstrup.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.
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7. FORP AGTNINGSS AGER.
Ejendomsudvalget har 28.12.1972 indstillet, at arealer af Store
Skovsøgård, matr.nr. 4 b, Skovsø, del af matr.nr. 16 a,
Skovsø, samt Lille Skovsøgård, matr.nr. 20, Skovsø, i
alt 342.250 m2 bortforpagtes til gårdejer Niels Ove Niel
sen, Næsbyskov, for et årligt beløb svarende til værdien af 10 hkg byg
pr. td. land, beregnet efter kapiteltakst. Forpagtningskontrakt foreslås opret
tet for tiden 1.2.1973 til 31.3.1978.
Forpagtningen har været udbudt i licitation, og af de indkomne 9 til
bud var gårdejer Niels Ove Nielsen højestbydende.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
Vedtoges.

I9I

8. UDSTYKNINGSSAGER.
Landinspektør P. Toft Jensen har 11.12.1972 forespurgt, om deling
af den pensionist Hans Madsen tilhørende ejendom matr.
nr. 22, LI. Valby, (areal 4.220 m2) i 2 parceller, hvoraf den ene,
af areal 1.000 m2, agtes afhændet ved lejlighed til bebyggelse med eenfamiliehus og den anden beholdt af ejeren, kan forventes anbefalet.
Økonomiudvalget har 9.1.1973 med 3 stemmer mod 1 stemme (1 med
lem var fraværende) indstillet, at det frarådes, at ansøgningen imødekommes.
D.K.. 777.8.711.5.
Det vedtoges med 11 stemmer mod 4 stemmer, at anbefale ansøgningen.
4 medlemmer undlod at stemme.

I92

9. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning fra Therese og Robert Jørgensen, Strandve
jen 30, om tilladelse til at inddrage en 1 1/2 værelses lejlig-
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hed i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 29.12.1972 ikke anbefale ansøgnin
gen.
D.K.. 778.54.75-30.
Det vedtoges med 12 stemmer mod 5 stemmer, at ansøgningen ikke
imødekommes. 2 medlemmer undlod at stemme.

b. Ansøgning af 11.12.1972 fra Karin og Poul. Petersen, Pia
t an vej 3 5, om tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden i
ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.53-35.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 20.12.1972 fra Bjarne Gylling, Nyvej 30,
om tilladelse til at inddrage en stuelejlighed i ejendommen
til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 5.1.1973 ikke anbefale ansøgningen,
da ejeren i forvejen disponerer over hele I. salen i ejendommen.
D.K.. 778.54.47-30.
Kunne ikke imødekommes.

10. SKOLESAGER.

a. Skolekommissionen har 17.1.1973 fremsendt 24 ansøgninger
om optagelse på Danmarks Lærerhøjskoles kurser i læseåret 1973/74 samt 7 ansøgninger öm vikartilskud, alle
påført erklæringer fra kommissionen, - herunder forslag til prioritering for
ydelse af tilskud til vikarudgifter.
Kommissionen har bemærket, at forslagene økonomisk falder inden
for de rammer, der er givet i budgettet for 1973/74.
D.K.. 851.11.
Skolekommissionens udtalelse blev tiltrådt.

Udenfor dagsordenen

b. Ansøgning af 17.1.1973 fra lærerinde Hanne Rovsing Niel
sen, Møllegårdsskolen, om orlov uden løn i tiden 1.2. 31.7.1973.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.
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11. KØB AF EJENDOMME.
Vedr. kommunens køb af en ca. 30.000 m2 stor
parcel af matr.nr. 7 a af Havrebjerg, tilhørende gård
ejer Anders Clausager.
Økonomiudvalget har 17.1.1973 indstillet;

1. at parcellen, som sælgeren ønsker at beholde i det nordvestlige hjør
ne af det solgte areal, øges fra ca. 400 m2 til 800 - 1.000 m2 (mod
syd),
2. ved en eventuel bortforpagtning af arealet i tiden indtil udparcellering
finder sted, udlejes jagtretten ikke,
3. at sælgeren får forkøbsret til en parcel på arealet og får lejlighed til
at vælge først som grundkøber,
4. at salgsprisen forhøjes til kr. 8,60 pr. m2,
5. at det ved fastlæggelsen af parcellens østlige skel påregnes, at et areal
beplantet med birketræer forbliver sælgers ejendom, og
6. at der snarest skrives skøde på arealet, betinget af samtykke fra fred
ningsnævnet og byudviklingsudvalget.

D.K.. 073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 12.

FEBRUAR 1 973.

Fraværende: Ingen.
Viggo Marker forlod mødet efter behandlingen af pkt. 5 a.

Til behandling forelå;

I95

1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - s. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
t. Fra Kommunernes Landsforening er 16. januar 1973 fremsendt
cirkulæreskrivelse med regulativ om opsparingsordning for ikke
tjenestemandsansat kontorpersonale.
D.K.. 087.41.

u. Kommunernes Landsforening har 30. januar 1973 fremsendt cir
kulæreskrivelse vedr. fornyelse af overenskomsten vedr. be
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skæftigelseshjælpere.
D.K.. 832

v. Slagelse Centralbiblioteks beretning for 1 971 /72.
D.K.. 852.077.7.
a. - v. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 24.1.1973 fra vejudvalget om tilladelse til at fore
tage byggemodning af matr.nr. 8 gf, Holmstrup, således
at ejendommen udstykkes i 3 parceller.
Udvalget foreslår arbejdet udført af kommunens entreprenørafdeling i
foråret 1973.
Udvalget har endvidere ansøgt om en bevilling stor
kr. 51.000,- tilformålet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.2.003.13.
Vedtoges, - idet der samtidig blev givet den ansøgte bevilling.
b. Ansøgning fra Tude Å Fonden om et tilskud til ud
sætning af ørreder i Tude Å.
Sportsudvalget har 12.1.1973 indstillet, at der ydes et tilskud stort
kr. 1.500, - (konto 20 09 16 03, 1972/73, støtte til sport og andre ung
domsformål).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Vejudvalget har 18.1.1973 indstillet, at kommunen fremti
dig modtager jordfyld på lossepladsen i Holmstrup, og
at betalingen herfor fastsættes til kr. 8, - for et stort lastvognslæs og
kr. 4, - for et lille lastvognslæs.
Udvalget har oplyst, at det ikke kan forventes, at den foreslåede K
taling kan dække de forøgede driftsudgifter, hvorfor det må forventes, aî
nettoudgiften til drift af lossepladsen vil blive større.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.43.
Vedtoges.
d. Økonomiudvalget har 31.1.1973 indstillet, at byrådet godkender,
at eng ros m ælk e p ris e rn e m.v. i Slagelse kommune fra
1.2.1973 er fastsat til de af Monopoltilsynet for Sjæl
landsområdet godkendte.
Der sker herefter følgende ændringer i priserne pr. 1.2.1973, idet de
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hidtidige priser er anført i parantes;

Sødmælk:
:
:
:
Kærnemælk:
:
:
Skummetmælk;
Kaffefløde:
;
Piskefløde;
;
:

2/1 1 ............
1/1 1............
1/2 1............
1/4 1 ............
1/1 1............
1/2 1 ............
1/4 1............
1/11............
1/2 1............
1/4 1 ............
1/11............
1/2 1............
1/4 1............

321
163
89
51
119
68
40
105
221
113
1.002
504
255

øre
-

(272,55)
(141,45)
( 85,10)
( 49,45)
( 89,70)
( 48,30)
( 33,35)
( 83,95)
(256,45)
(128,80)
(1.015,45)
(517,50)
(256,45)

D.K.. 778.,2.073.6.
Viggo Marker foreslog, at byrådet fastholder de nuværende priser
og retter en protest til folketinget over de stigende mælkepriser.
Dette forslag blev forkastet med 18 stemmer mod 2 stemmer, idet
1 medlem undlod at stemme. Herefter vedtoges økonomiudvalgets indstil
ling med 18 stemmer mod 1 stemme, idet 2 medlemmer undlod at stem
me.
e. Ansøgning af 29.1.1973 fra Dansk almennyttigt Boligselskab for
Fællesorganisationens Boligforening om godkendelse af
totalprojekt for opførelse af 1 boligblok i 3 etager
indeholdende 21 lejligheder og 1 butik på matr.nr.
28. 29 og del af 30, Slagelse bygrunde, beliggende
Bredegade 44 - 48.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Godkendtes.
f. Vejudvalget har 17.1.1973 indstillet, at det af byrådet godkendte
projekt til Ægirsvejs forlængelse fra Heimdalsvej til
Byskovvej udføres snarest.
Udvalget har samtidig ansøgt om en bevilling stor
kr. 105.000,- til afholdelse af byggemodningsudgiften.
Udvalget har endvidere foreslået, at arbejdet udføres af kom
munens entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges, - idet der samtidig blev givet den ansøgte bevilling.

g. Den selvejende institution ”Brænderigården, Sla
gelse”, har 2.1.1973 fremsendt udkast til indretning af par-
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keringsplads ved Brænderigården. Institutionen har samtidig
forespurgt, om etableringen af pladsen - for institutionens regning - kan
påregnes udført af kommunens entreprenørafdeling.
Vejudvalget har 16.1.1973 indstillet, at udkastet godkendes på betin
gelse af, at en projekteret overkørsel til Parkvej kun anvendes til udkørsel,
samt at et eventuelt hegn mod Parkvej ikke får større højde end 0,8 m
af hensyn til oversigts forholdene ved udkørslen.
Udvalget har endvidere oplyst, at kommunens entreprenørafdeling ikke
på nuværende tidspunkt kan påtage sig at udføre arbejdet.
Økonomiudvalget har 23.1.1973 anbefalet vejudvalgets indstilling.
D.K.. 811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
h. Vejudvalget har 6.2.1973 fremsendt forslag til
1. vejnavne for diverse kommuneveje i landdistrikterne,
2. ændringer af nogle bestående vejnavne i byområderne
og i sommerhusområdet.

Udvalget har foreslået, at sagen underkastes 2 behandlinger, og at
forslaget, forinden byrådet tager endelig stilling til vejnavnene, fremlæg
ges offentligt, således at lokalt kendte beboere kan fremkomme med ind
sigelser og ændringsforslag.
D.K.. 811.121.1.
Oversendtes til 2. behandling, forinden hvilken vejudvalgets forslag
fremlægges offentligt således som foreslået af vejudvalget.
i. Inspektør L. Bramsen, I dagård, har 15.1.1973 foreslået, at den
nuværende Idagårdsvej benævnes Gækkelunds vej som følge af, at denne er
tilsluttet den hidtidige Gækkelunds vej, samt at Omøvej i stedet benævnes
Idagårdsvej.
Vejudvalget har 24.1.1973 indstillet,

1. at den nuværende Idagårdsvej får navneændring til
Gækkelundsvej, samt
2. at den nuværende Lillevangsvejs forlængelse navn
gives Idagårdsvej.

Udvalget har endvidere foreslået, at benævnelsen Omøvej for vejen,
der fører til Idagård, bibeholdes, da denne vej senere vil blive adgangs
vej for boligforeningens ejendomme.
D.K.. 811.121.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

k. Ansøgning af 20.12.1972 fra H. Jul Fjerring A/S for Fællesor
ganisationens Boligforening om tilladelse til at etablere fællesmåling af el-forbrug i foreningens afdeling Skovsøgade
21.
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Værkudvalget kunne 17.1.1973 ikke anbefale ansøgningen under
henvisning til, at lejlighederne i bebyggelsen bliver i væsentlig forskel
lige størrelser.
Økonomiudvalget har 1.2.1973 tiltrådt værkudvalgets udtalelse.
D.K.. 824.11.621.317.
Kunne ikke imødekommes.

l. .Ansøgning af 20.12.1972 fra H. Jul. Fjerring A/S for Fællesor
ganisationens Boligforening om tilladelse til at etablere fællesmåling af el-forbrug i foreningens afdeling Bredegade
46 - 48.
Anbefalet af værkudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 824.11.621.317.
Blev imødekommet.
m. Til løsning af nogle af problemerne i forbindelse
med socialreformens gennemførelse har socialudvalget
26.1.1973 ansøgt om

1. en bevilling stor kr. 35.000,- til dækning af diverse udgifter
ved en nødvendig reparation m.v. i sygekassens lokaler som følge af
socialforvaltningens delvise indflytning heri den 1. april. Udvalget har
samtidig ansøgt om tilladelse til selv at rekvirere hånd
værkere til arbejdet,
2. bemyndigelse til snarest at undersøge mulighederne
for opførelse af en tilbygning på ca. 500 m2 til
sygekassens ejendom,
3. at der skabes mulighed for, at der allerede på nuværende tidspunkt
kan besættes en fuldmægtigstilling og en overassistent
stilling til tiltræden den 1. april 1974, - idet der på dette tidspunkt
ønskes personale med erfaring i revaliderings- og mødrehjælpsarbejde.
Økonomiudvalget har 6.2.1973 indstillet:
1. at der gives den af socialudvalget ansøgte bevilling, - men at ejendoms
udvalget forestår arbejdet med rekvirering af håndværkere,
2. at den foreslåede undersøgelse af mulighederne for opførelse af en til
bygning til sygekassens ejendom i første række undersøges af kommu
nens teknikere, og
3. at spørgsmålet om besættelse af en fuldmægtigstilling og en overassi
stentstilling til tiltræden den 1. april 1974 udsættes til de forestående
forhandlinger i Kommunernes Landsforening angående H.K.’s norme
ringsforslag.

D.K.. 848.42.071.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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n. Vedr. støtte til skolesøgende børns tandpleje.
Kommunernes Landsforening har 14.11.1972 foreslået, at der frem
over ydes refusion af forældrenes egne udgifter (efter fradrag af eventuelt
sygekassetilskud og efter 1.4.1973 efter fradrag af tilskud fra den offentlige
sygesikring) til nærmere angivne former for tandbehandling, beregnet i for
hold til forældrenes samlede udgifter pr. barn indenfor et kalenderår, således;
Hvis udgiften pr. barn pr. kalenderår udgør indtil kr. 107, -, refunderes
100%, ved udgift kr. 107,- - kr. 214,- refunderes kr. 107, - og ved ud
gift mere end kr. 214, - refunderes 50%.
Socialudvalget har 19.1.1973 indstillet, at ordningen følges, - dog så
ledes, at børnehaveklassebørn, gymnasieelever og elever i H.F.-klasser ude
lukkes fra tilskudsordningen.
Økonomiudvalget har 30.1.1973 anbefalet socialudvalgets indstilling.
D.K.. 851.172.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.
o. Vejudvalget har 24.1.1973 indstillet, at der foretages befæstelse
i form af pæleramning af bredderne ved øen i anlægs
søen, således at nedbrydning - som følge af anlægssøens udnyttelse som
overløbsbassin for regnvand - undgås.
Udgiften, der anslås til kr. 15.000,-, foreslås afholdt af konto 19 10
01-06, 1972/73.
Udvalget har endvidere indstillet, at arbejdet udføres af gartnerafde
lingens mandskab som vinterarbejde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 853.
Vedtoges.

p. Sportsudvalget har 23.1.1973 oplyst, at der ved et møde i haludval
get for Slagelse-Hallen den 4.12.1972 overfor byrådets repræsentanter i ud
valget er rettet forespørgsel om muligheden foratfåa’conto udbeta
ling på det forventede driftsunderskud for 1 972/73 for
Slagelse-Hallen (iflg. hallens budget ca. kr. 205.000,- incl. afskriv
ninger).
Sportsudvalget finder det betænkeligt at imødekomme anmodningen og
har indstillet, at der gives Slagelse-Hallen henstand med betaling
af lys-, gas-, vand- og e j e nd oms a fg i ft e r for 1 972/73
indtil senest den 1.11.1973, når byrådets behandling af hallens
driftsunderskud for 1972/73 har fundet sted.
Økonomiudvalget har 30.1.1973 anbefalet s ports udvalgets indstilling.
D.K.. 855.3.795.893.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Økonomiudvalget har 2.2.1973 indstillet, at der gives en til
lægsbevilling stor kr. 8.500,- til konto 11 04 07 -07,
1 972/73, stadsingeniør, andre udgifter, til dækning af
udgifter ved kursusvirksomhed.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 19.1.1973 fra socialudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 9 . 000 , - til konto 1 6 51 02 06 -50, andre
udgifter ved skoletandplejen, 1 972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 12.1.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 10.000,- til konto 16 03 08 01-02, 1972/
73, andre udgifter vedr. leje- og tjenesteboliger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
d. Ansøgning af 22.1.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægs
bevilling stor kr. 12.000,- til (ny) konto 02 05 31
06-06, 1972/73, Løvegade 25, vedligeholdelse, tildæk
ning af udgiften ved reparation af taget på såvel forhuset som baghuset.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.54.
Bevilgedes.
e. Skoleudvalget har 25.1.1973 indstillet, at fremmedarbejderudvalget får tilladelse til at benytte den resterende del
(ca. kr. 5.000,-) af den af byrådet givne bevilling på
kr. 8.000,- til etablering af et tolke- og oplysnings
center for fremmedarbejdere efter udløbet af centrets forsøgsperio
de den 31.12.1972.
Udvalget har endvidere indstillet, at der gives en tillægsbevil
ling stor kr. 10.000,- til konto 16 61 02 03-06, 1973/74, tilskud
til ikke-kommunale aftenskoler og aftenhøjskoler, øvrige udgifter, - til dæk
ning af fremmedarbejderudvalgets fortsatte virke.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 078.51.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.
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For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning fra smedemester Gunnar Anton Petersen,
Døjringe, Sorø, om autorisation som fjernvarmeinstal
latør under Slagelse kommunes varmeværk.
Anbefalet af værkudvalget.
D.K.. 072.211.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 18. januar 1971 fra arkitekt Ib Lykke Peder
sen om principiel godkendelse af et projekt til et bu
tikscenter på matr.nr. 3 b og 24 h af Holmstrup by,
tilhørende A/S ABCD.
Økonomiudvalget har 5.2.1973 indstillet, atskitseprojektet i
den foreliggende form godkendes på betingelse af,
1. at udnyttelsesgraden ikke overstiger 0,25,
2. at der anlægges mindst 1 parkeringsplads for hver 25 m2 etageareal,
3. at der ved udkørslerne til Holmstrupvej og Helgesvej ved deklaration med påtaleret for byrådet - sikres fri oversigt inden for en linie fra
et punkt i 8 m afstand - målt i overkørsels midte - fra nærmeste køre
banekant til et punkt beliggende i kørebanekanten i afstand 15 m fra
overkørslens midte. Inden for oversigtsarealeme må der hverken varigt
eller midlertidigt anbringes noget af større højde end 0,8 m,
4. at stierne langs parkeringspladserne forlænges til fortovene på Helgesvej
og Holmstrupvej.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet, at byrådet tilbyder selska
bet, at parkeringspladsen og stien ved Helgesvej udføres som offentligt
anlæg af Slagelse kommune mod, at selskabet afgiver det hertil fornødne
areal på ca. 1.500 m2. (Økonomiudvalget vil, - såfremt byrådet går ind
herfor, - og selskabet iøvrigt accepterer ovennævnte tilbud, foreslå, at
parkeringspladsen og stien forlænges mod syd til Vesthallen således som vist
på tegning nr. 73.025).
Under forudsætning af at byrådet tiltræder ovennævnte indstilles ende
lig, at det meddeles selskabet, at byrådet kan nedsætte kravet om anlæg
af privat parkering til mindst 1 parkeringsplads for hver 50 m2 etageareal.
(For det udarbejdede projekt med en bebyggelse på 1.450 m2 skal der så
ledes være mindst 29 private bilpladser, - hvilket kan rummes på den plan
lagte plads ved Holmstrupvej.)
D.K.. 073.511.1.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
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c. Vejudvalget har 17.1.1973 indstillet, at der i henhold til lov
om offentlige veje træffes ekspropriationsbeslutning om
arealerhvervelser og oversigtsservitutter i forbindelse
med reguleringen af GI. Enghavevejs udmunding i Lum
by es vej, samt at følgende af udvalget med de berørte grundejere ind
gåede forlig om erstatningers størrelse samt om grundej
eres betaling for tillagte arealer godkendes;

1. Matr.nr. 7 di og 7 dh, Holmstrup, tilhørende Fællesorgani
sationens Boligforening. Der pålægges oversigtsservitut på ca. 100 m2.
Erstatning: kr. 750, -.
2. Matr.nr. 7 cm, Holmstrup, tilhørende Ester Larsen. Der er
hverves ca. 10 m2. Erstatning: kr. 625, -.
3. Matr.nr. 7 ci, Holmstrup, tilhørende Hans M. Holmgård
Sørensen. Der erhverves ca. 50 m2. Erstatning: kr. 1.875,-.
4. Matr.nr. 7 ck, Holmstrup, tilhørende Jens O. Christensen.
Der erhverves ca. 155 m2. Erstatning: kr. 8.000,-.
5. Matr. nr. 40 f, Holmstrup, tilhørende Poul G. Sommer. Der
tillægges ejendommen ca. 45 m2 aflagt vejareal for kr. 1.260,-.
6. Matr.nr. 40 e, Holmstrup, tilhørende Gert Andersen. Der er
hverves ca. 18 m2 og pålægges oversigtsservitut på ca. 210 m2. Der
tillægges ejendommen ca. 725 m2 aflagt vejareal. Kommunen betaler
en erstatning på kr. 8.500,-, og grundejeren betaler kr. 14.500,- for
det hans ejendom tillagte areal.
Udgiften til arealerhvervelse m.v. foreslås dækket af en bevilling
til anlæg af veje på Vandtåmslodden, hvilken bevilling udvalget vil
søge, når vejprojektet foreligger.
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog således at udvalget har indstil
let, at der gives den for arealerhvervelserne fornødne bevilling.
D.K.. 073.511.1.
Vedtoges, - idet der samtidig blev givet den for arealerhvervelseme
fornødne bevilling.

d. Ejendomsudvalget har 17.1.1973 indstillet, at kommunehuset
i LI. Valby istandsættes og forsynes med centralvarme og sani
tære installationer og iøvrigt ombygges således, at de eksisterende lejlig
heder nedlægges, og der i stedet oprettes 1 lejlighed.
Udgifterne er anslået til maximalt kr. 81.000,-.
Udvalget har oplyst, at indstillingen er fremkommet som følge af en
henvendelse fra socialudvalget, der ønsker en isoleret bolig for familien
Christensen, der for tiden bor i kommunehuset i Kindertofte.
Økonomiudvalget kunne 1.2.1973 for sit vedkommende ikke gå
ind for en istandsættelse af ejendommen. Udvalget har derimod indstillet,
at ejendommen Klosterbanken 16 udlejes til familien Chris
tensen, - ved hvilken indstilling økonomiudvalgets forslag af 24.1.1973
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om denne ejendoms udbydelse til salg samtidig bortfalder.
D.K.. 073.511.2.
D.K.. 073.54.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 16 stemmer mod 3 stemmer,
idet 2 medlemmer undlod at stemme.

e. Ansøgning af 30.1.1973 fra kontorassistent Anny Elisabeth
Hansen, Centralbiblioteket, om afsked med udgangen af
februar 1973.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 075.5.084.
Bevilgedes.

f. Økonomiudvalget har 6.2.1973 indstillet, at den ledige stilling
som deltidsbeskæftiget (20 timer ugentlig) kontorassistent/assistent
på civilforsvarskontoret besættes med kontorassistent
Ina Birthe Jensen, Slagelse.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 6 ansøgninger.
D.K. . 075.5.084.
Vedtoges.

g. Fra økonomiudvalget er 6.2.1973 fremsendt skrivelse af 26.1.1973
fra Kommunernes Landsforening, - der i sagen vedr. kontorassistent
Yrsa Nielsen, Centralbiblioteket, har fastholdt, at der i H.K.overenskomsten ikke findes hjemmel til at oprykke kontorassistentaflønnet
personale til aflønning efter overassistentlønrammen.
Sagen er vedlagt en af H.K. fremsendt skrivelse af 21.12.1972.
D.K.. 084.
H. Eskildsen foreslog, at byrådet fastholdt udnævnelsen af Yrsa Nielsen
til overassistent fra 1.4.1972 uagtet landsforeningens udtalelse.
Forslaget vedtoges med 11 stemmer mod 7 stemmer, idet 3 medlemmer
undlod at stemme.
h. Ansøgning af 31.1.1973 fra fuldmægtig Bendt Nielsen,
bogholderiet, om afsked pr. 31.3 . 1 973 .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Bevilgedes.
i. Økonomiudvalget har 6.2.1973 indstillet, at den ledige stil
ling som afdelingsingeniør i bygningsinspektoratet be
sættes med civilingeniør G. Houg Jakobsen, Teglhave,
Antvorskov, med tiltræden snarest muligt.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 12 ansøgninger.
D.K.. 084.
Vedtoges.
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k. Ansøgning af 24.1.1973 fra bibliotekar Francis R.
McCluskey om overgang til h a 1 v t i d s b es kæ f t i g e ls e fra
1.2.1973.
Anbefalet af kulturudvalget.
Stadsbibliotekaren har 24.1.1973 meddelt, at der under forbehold af
byrådets godkendelse er opslået en bibliotekarstilling på hel
tid ledig.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Bevilgedes, - idet byrådet samtidig godkendte, at der opslås en bib
liotekarstilling på hel tid ledig.
l. Økonomiudvalget har 6.2.1973 indstillet, at den ledige stil
ling som brandinspektør besættes med vicebrandinspek
tør Sv. Aa. Jensen, Næstved, med tiltræden den 15.3.1973.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 11 ansøgninger.
D.K.. 784.1.084.
Vedtoges.

m. Istandsættelse af Skovvejen.
Vejudvalget har 18.1.1973 indstillet, at et mellem udvalget
og ejeren af ejendommen matr. nr. 55 fi, Slagelse markjor
der, Poul Karlsen, Skovvejen 25, indgået forlig om
erhvervelse af ca. 43 m2 af ejendommen mod en erstatning på
kr. 6.200,- godkendes.
Udvalget har endvidere indstillet, at spørgsmålet om erstatningens
størrelse ved kommunens erhvervelse af ca. 122 m2 af matr.
nr. 55 d og 55 o, Slagelse markjorder, tilhørende gartner
W. Beck Jensen, Skovvejen 39, indbringes for taksationskommissionen.
Økonomiudvalget har 25.1.1973 indstillet,

1. at vejudvalgets indstilling om godkendelse af det mellem udvalget
og Poul Benny Karlsen indgåede forlig vedtages og
2. at byrådet for sit vedkommende godkender det af vejudvalget til
Beck Jensen afgivne fo digs tilbud, - og således, at man erklærer sig
'Villig til, så længe Beck Jensen bebor ejendommen, at bevare den
guldregn, der rager ca. 10 cm ud i det vejareal, der skal erhverves
til fortov.

Udvalget har tilføjet, at sidstnævnte forlig indstilles til byrådets
godkendelse med 4 stemmer mod 1 stemme (Viggo Larsen).
D.K.. 811.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges for så vidt angår pkt. 1 eenstemmigt og for så vidt angår pkt. 2 med 9 stemmer mod 8 stemmer, idet
4 medlemmer undlod at stemme.
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n. Lejrchef til Bildsø Camping.
Ejendomsudvalget har 19.1.1973 indstillet følgende til den pr.
1.4.1973 ledige stilling:
som nr. 1. Richardt Christensen, Kierulffcvej 98, I., og
som nr. 2. Helge Hansen, Hans Tausensgade 21.

Der var i alt indkommet 12 ansøgninger til stillingen, heraf 1
efter ansøgningsfristens udløb den 20.12.1972.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 823.149.
Det vedtoges at ansætte Richardt Christensen i den ledige stilling.

o. Ansøgning af 2.1.1973 fra Emil Volt, f. 11.11.1902, der har
fratrådt sin stilling som maskinpasser ved Slagelse kommunes el- og
varmeværk på grund af alder, om understøttelse i henhold til
understøttelsesordningen for Slagelse kommunes løst
ansatte personale.
(Årlig understøttelse kr. 810,- + dyrtidsregulering p.t. kr. 2.688,90,
eller i alt p.t. kr. 3.498,90).
Anbefalet af værkudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 831.087.43.
Bevilgedes.
p. Ejendomsudvalget har 29.1.1973 indstillet, at et tilbud stort
kr. 56.254,- excl. moms på b e ly s n i ngs a rm a t u re r til
Søndermarksskolens 1. etape, fra AEG, Albertslund, accepteres,
idet udvalget har oplyst, at af de 9 indhentede tilbud var tilbudet fra
AEG det laveste.
Udvalget ftar bemærket, at udgiften kan afholdes inden for det i den
økonomiske oversigt af 1.7.1972 afsatte beløb.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.162.
Vedtoges.

Udenfor dagsordenen.

q. Ansøgning af 8.2.1973 fra bygningskonstruktør A. Johans
son om tilladelse til at fratræde sin stilling den 30.
april 1 973.
Anbefalet af økonomiudvalget 12.2.1973, idet udvalget samtidig har
foreslået, at bygningskonstruktør Johansson fritages for tjeneste straks,
og at stillingen opslås ledig.
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D.K.. 084.
Bevilgedes, - idet økonomiudvalgets forslag iøvrigt vedtoges.
5. SALG AF EJENDOMME.

a. Fornyet behandling afansøgning af 21.10.1972
fra viceins pektør Georg Brandt, Bagervej 25, om køb
af den af ham beboede lærerbolig.
Økonomiudvalget har 6.2.1973 oplyst, at en forhandling med
Georg Brandt er endt resultatløs, da afstanden mellem Georg
Brandts bud (kr . 225.000,-) og økonomiudvalgets krav (kr. 325.000,-)
fandtes at være for stor.
(Se mødet 8.1.1973. pkt. 7 b).
D.K.. 073.511.2.
Holger Jensen foreslog, at ejendommen sælges til Brandt for
kr. 225.000,-.
Dette forslag blev forkastet med 12 stemmer mod 2 stemmer, idet
7 medlemmer undlod at stemme.

b. Økonomiudvalget har 23.1.1973 indstillet, at et ca. 1.255 m2
stort areal af matr.nr. 1 cæ, Antvorskov, sælges til
dr.med. U. Henriques for kr. 16,- pr. m2 eller i alt ca.
kr. 20.080,- + kloakbidrag i henhold til landvæsenskommissionens kendelse,
til sammenlægning med den ham tilhørende ejendom matr.nr. 1 cu, Ant
vorskov.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.

6. FORPAGTNINGSSAGER.

Ejendomsudvalget har 22.1.1973 indstillet, at matr. nr. 178,
179 og 183 b, Slagelse markjorder, i alt 65.181 m2,
beliggende ved Kløvervej, bortforpagtes til gårdejer
Peter Hansen, ”Baunehøjgaard”, Landsgrav, fortiden
1.3.1973 til 31.3.1974 for en afgift svarende til værdien af 11 hkg byg
pr. td. land, beregnet efter kapiteltakst.
Af de indkomne 3 tilbud var Peter Hansens det højeste.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
Vedtoges.

7. LEGATSAGER.
Vedr. C.A. Lindberg og hustrus legat.
I henhold til ovennævnte legats fundats skal ledige portioner udde-
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les af byrådet og sognepræsterne i Slagelse.
Socialudvalget har 23.1.1973 - på grundlag af de efter forudgående
avertering indkomne 10 ansøgninger - indstillet, at en ledig portion
stor kr. 75,- halvårlig tildeles Ellen K. Christiansen,
Absalonsgade 5, st.
D.K.. 073.526.27.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.

8. UDSTYKNINGSSAGER M.M.
a. Ansøgning af 6.10.1972 fra landinspektør P. Toft Jensen om
godkendelse af omdeling og udstykning af matr. nr. 4 a
og 18 a, Hyllerup, tilhørende gårdejer Lars Sørensen, således at
matr. nr. 18 a - der herefter udgør 1.596 m2 - afhændes til bygmester
Karlo Andersen, Hyllerup, til forening med den ham tilhørende ejendom
matr.nr. 18 b. På matr.nr. 18 a agtes opført en lagerbygning til bygge
materialer og på matr. nr. 18 b et eenfamiliehus.
Økonomiudvalget har 30.1.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales
overfor byudviklingsudvalget.
D.K.. 713.111.74/72.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning fra landinspektør A. Hartvig Sørensen om godkendel
se af en samlet plan for udstykning af matr.nr. 2 ac
og 6 a, Store Kongsmark, i 21 sommerhusparceller.
Økonomiudvalget har 6.2.1973 indstillet, at udstykningsplanen god
kendes, - dog således, at der tages forbehold med hensyn til anvendelse
af sivebrønde på parcellerne.
D.K.. 777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 22.12.1972 fra landinspektør P. Toft Jensen om god
kendelse af udstykning m.v. af matr.nr. 77 bt og 77 cd,
Slagelse markjorder, - tilhørende autoforhandler William Kähler i 3 parceller.
Vejudvalget har 22.1.1973 anbefalet ansøgningen samt fremsendt for
slag til parcelsalgserklæring.
Økonomiudvalget har 6.2.1973 indstillet, at udstykningen godkendes
på de i den af vejudvalget fremsendte pare elsalgs erklæring nævnte vilkår.
D.K.. 777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Vejudvalget har 24.1.1973 indstillet, at en - i forbindelse med
en planlagt udstykning i 3 parceller af matr.nr. 77 bt og 77 cd, Sla
gelse markjorder, - yderligere projekteret overkørsel til Byskov-
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vej godkendes på følgende vilkår;
1. Overkørslen på parcel 3 skal placeres ved grundens vestskel, således
at den støder op til overkørslen på parcel 2.
2. I henhold til lov om grundejerbidrag til offentlige veje pålignes der
parcellerne 2 og 3 vejbidrag til Byskovvej på kr. 5, - pr. m2 eller
i alt kr. 9.300, -.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vedtoges.

9. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 10.1.1973 fra formand Tage Olsen, Fre
densgade 3, om tilladelse til at inddrage I. sals lej
ligheden i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.10-3.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 12.1.1973 fra maskinmester K.F. Nielsen,
Lærkevej 4, om tilladelse til at inddrage en 1-værelses lejlighed i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.34-4.
Blev imødekommet.

10. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 4.1.1973 fra gårdejer Aksel Laustsen, Grøf
te, om dispensation fra bestemmelsen i bygningsreglementets
kapitel 3.2.3. om mindsteafstand 2,5 m for bebyggelse mod
naboskel for så vidt angår et på ejendommen matr.nr. 8 fg, Holmstrup,
Søholmparken 67, opført parcelhus, hvis nord- og sydøstlige hushjørne lig
ger henholdsvis 2,45 m og 2,34 m fra naboskel.
Ejendomsudvalget har 19.1.1973 indstillet,
1. at byrådet overfor boligministeriet anbefaler ansøgningen, og
2. at byrådet meddeler dispensation fra en på ejendommen tinglyst dekla
ration, der ligeledes kræver afstand mellem bygning og skel på 2,5 m.

D.K.. 073.511.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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b. Ansøgning fra revisor S. Rud Nielsen om tilladel
se til at opføre en lade og et motionshus i tilknyt
ning til det på ejendommen matr.nr. 31 b, Landsgrav,
eksisterende hestestutteri.
Ejendomsudvalget har 29.1.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales
overfor byudviklingsudvalget.
Udvalget har bemærket, at den projekterede bygning ligger inden
for 150 m grænsen fra landevejen, samt at ejendommen har overkørsel
til amtslandevejen, hvorfor tilladelse endvidere må indhentes i frednings
nævnet og i amtsrådet.
Økonomiudvalget har 6.2.1973 tiltrådt ejendomsudvalgets indstilling.
D.K.. 777.8.711.3.072.13.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 4.12.1972 fra ingeniør P. Mørkenborg Hansen for
Børge O.G. Demant, Korsørvej 11 A, om dispensation
fra kravet om, at der på ejendommen matr.nr. 8 t,
Landsgrav by, alene må opføres parcelhusbebyggelse,
idet der agtes opført en garagebygning for 2 lastvogne og 1 personvogn.
Ejendomsudvalget kunne 29.1.1973 ikke anbefale ansøgningen.
(Se mødet 11.9.1972, pkt. 9 a).
D.K.. 785.072.13. 30F-11A.
Kunne ikke imødekommes.
d. Ansøgning af 26.10.1972 fra slagtersvend Poul Erik Han
sen, Rolighedsvej 15, matr.nr. 53 u, Slagelse mark
jorder, om tilladelse til at opføre en tilbygning til ejendom
men, således at udnyttelsesgraden bliver 0,22 mod som foreskrevet i
bygningsvedtægten 0,20.
Ejendomsudvalget har 16.1.1973 indstillet, at ansøgningen videresen
des til boligministeriet uden anbefaling, bl.a. under henvisning til, at
udnyttelsesgraden overskrides yderligere, såfremt tagetagen skal udnyttes
til beboelse, samt til at etagehøjden her kun andrager 2,22 m mod
som fastsat i bygningsreglementet 2,30 m.
D.K.. 785.072.13.55-15.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 15.12.1972 fra Eggert Bjørn Olsen, Munke
Bjergby, om tilladelse til at opstille et ca. 10 år gam
melt sommerhus på matr.nr. 29 bd, Bildsø.
Ejendomsudvalget har 29.1.1973 anbefalet, at ansøgningen imødekom
mes - uanset byrådets vedtagelse om midlertidigt stop for sommerhusbygge
ri - på betingelse af,
1. at det eksisterende sommerhus fjernes fra grunden,
2. at huset straks efter opstilling behandles udvendigt, således at det efter
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bygningsmyndighedens skøn passer til omgivelserne, og
3. at der til sikkerhed for opfyldelse af de stillede krav overfor kommu
nen stilles en bankgaranti på f.eks. kr. 7.500,-, der er til kommu
nens fri rådighed til dækning af udgifterne ved fjernelse af huset,
såfremt kravene ikke er opfyldt inden 6 måneder fra husets opstilling
på grunden.

D.K.. 785. 072.13.211-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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11. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 26.

FEBRUAR 1 973.

Fraværende: E. Lindequist Madsen og Pia Kiørboe.

Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - m. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
a. - m. Til efterretning.

2 07

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Skoleudvalget har 25.1.1973 indstillet, at der sikres en
lejlighed af passende størrelse (2 værelser og 2 kam
re) til brug for en skolepedel med tjeneste ved Søn
dermarksskolen, således at lejemålet søges tilrettelagt, så lejlig
heden følger den til enhver tid værende pedel.
Det er udvalgets opfattelse, at kommunen bør betale indskudet,
og at lejen bør bringes i niveau med den leje, andre skolepedeller beta
1er.
Anbefalet af økonomiudvalget med den begrænsning, at kommunen
kun betaler indskudet (og ikke en eventuel forskelsleje).
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D.K.. 073.542.
Vedtoges, - med den af økonomiudvalget foreslåede begrænsning.
b. Ansøgning fra A/S Tyvelse Forsamlingshus om et
tilskud .
Økonomiudvalget har 13.2.1973 indstillet, at der bevilges
kr. 1.000,-.
D.K.. 078.51.
Bevilgedes kr. 1.000,-.

c. Ansøgning fra Hallelev Forsamlingshus om et tilskud.
Økonomiudvalget har 22.2.1973 indstillet, at der bevilges
kr. 1.000,-.
D.K.. 078.51.
Bevilgedes kr. 1.000,-.
d. Ansøgning af 30.1.1973 fra S.I. K.S. om medlemstil
skud til idrætsforeningernes medlemmer under 18 år.
Sportsudvalget har 6.2.1973 indstillet, at der ydes et tilskud stort
kr. 15,- pr. medlem, - i alt for 2.857 medlemmer
kr. 42 . 855 , - .
Udgiften foreslås afholdt på konto 20 09 16 03, 1972/73, støtte til
sport og andre ungdoms formål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 14.1.1973 fra Slagelse Håndbold Klub om
et tilskud i anledning af et arrangement i forbindelse med ungdoms landskampen i herrehåndbold mellem Danmark og Frankrig den 6.2.1973
i Slagelse-Hallen.
Sportsudvalget har 6.2.1973 indstillet,

1. at der ydes overnatning for ca. 20 personer i 2 nætter på Ungdoms borgen, og
2. at der ydes et kontant tilskud på kr. 1.000,- til hjælp ved arrange
mentets afvikling.

Udvalget har foreslået beløbet afholdt på konto 20 09 16 03, 1972/73,
støtte til sport og andre ungdoms formål.
Anbefalet af økonomiudvalget, der har oplyst,' at den under pkt. 1
nævnte udgift er opgjort til kr. 760,-.
D.K.. 078.51.
S ports udvalgets indstilling vedtoges.
f. Ejendomsudvalget har 21.2.1973, - efter samråd med Arbejds
markedsnævnet, - indstillet, at byrådet ophæver det den
27.11.1 972 vedtagne byggestop for sommerhusbyggeri m.v.
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Udvalget har bemærket, at den gældende bestemmelse om, at
byggearbejder, der ikke er påbegyndt inden 2 måneder efter meddelel
se af tilladelse til påbegyndelse, ikke påbegyndes forinden ny tilladelse
hertil er indhentet, opretholdes.
D.K.. 785.
Vedtoges.
g. Gartner Viggo Marker har 15.2.1973 foreslået, at byrådet for
anlediger, at Tudeåens udløb i Store Bælt oprenses og ud
dybes, således at både og lystfartøjer kan passere uhin
dret.
D.K.. 79.
Amtets opmærksomhed henledes på forholdet, idet det oplyses, at
Slagelse byråd er interesseret i, at der skabes en helhedsløsning for området.
h. Skolekommissionen har 20.2.1973 fremsendt forslag til æn
dring af undervisningsplanen og skoleplanen for Slagel
se skolevæsen for såvidt angår følgende punkter:

1. undervisningstiden for børnehaveklasserne,
2. nedsættelse af det ugentlige timetal for skoleklasserne (bortset fra 7.
klasse og 2. - 3. realklasse) samt opretholdelse af den hidtil anvendte
regel for deletimer,
3. fastsættelse på 7. og 8. klassetrin af en fast ugentlig time til vare
tagelse af klasselærernes opgaver overfor eleverne, og
4. undervisningsfag og timetal for 10. specialklasse (hjælpeklasse og læse
klasse).

D.K.. 851.12.
Vedtoges.
i. Kulturudvalget har 14.2.1973 anbefalet et af Centralbiblioteket ud
arbejdet forslag til fordeling af bogbestanden mellem folke og skolebiblioteket ved nedlægning af filialen i Stil
linge pr. 1.4.1973.
Kulturudvalget har samtidig bemærket, at for såvidt angår filialen
i Havrebjerg, er denne udelukkende en- folkebiblioteksfilial, hvorfor hele
bogbestanden overgår til hovedbiblioteket.
D.K.. 852.
Forslaget blev tiltrådt.

k. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, har
19.1.1973 fremsendt forslag til overenskomst mellem amtsrå
det og Slagelse byråd om de bynære veje ved Slagelse.
Vejudvalget har 14.2.1973 indstillet, at forslaget godkendes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Godkendtes.
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l. Ansøgning af 8.2.1973 fra Centralsygehuset i Slagelse
om etablering af belysning på den nyetablerede parke
ringsplads sydøst for sygehuset.
Vejudvalget har 14.2.1973 foreslået, at der optages forhandling
med Vestsjællands amtskommune om betaling af halvdelen af udgiften
ved arbejdet. Den samlede udgift anslås til kr. 42.000,-.
Under forudsætning af, at amtskommunen betaler halvdelen af ud
giften, har vejudvalget indstillet, at belysningen etableres i 1973/74, idet
kommunens andel foreslås afholdt på konto 18 09 03-04, belysning m.v.,
nyanlæg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.625.745.8.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

m. Ansøgning af 9.2.1973 fra Vestsjællands Kunstforening,
der i samarbejde med Foreningen Norden påtænker at arrangere
en udstilling med vestsjællandske bildende kunstnere i
Huskvarna i marts måned, om et tilskud til formålet.
Kulturudvalget har 14.2.1973 indstillet, at der bevilges et tilskud
på kr, 1.000,- (konto 23 03 10-0, nordisk samarbejde).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. . 078.51.
Bevilgedes kr. 1.000,-.

3. STØTTE TIL BOLIGBYGGERI.
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a. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er 13.2.1973
for Fællesorganisationens Boligforening fremsendt ansøg
ning om statsstøtte til opførelsen af en boligblok i
3 etager indeholdende 21 lejligheder og 1 butik på
matr.nr. 28, 29 og del af 30, Slagelse bygrunde,
Bredegade 44, 46 og 48, idet der samtidig er ansøgt om den
fornødne kommunale garanti.
Anskaffelsessummen er anslået til;
Grundudgifter................................................... kr.
398.068,Håndværkerudgifter....................................... 2.027.148,Omkostninger................................................... 407.084,I alt

kr. 2.832.300,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Anbefales, - idet det endvidere vedtoges at give den fornødne kom
munale garanti.
b. Ansøgning af 12.2.1973 fra Dansk almennyttigt Bolig-
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selskab for Fællesorganisationens Boligforening om godken
delse af totalprojekt for opførelse af en boligblok i 2
etager med udnyttet tagetage indeholdende 18 lejlighe
der på matr.nr. 278 a, Slagelse bygrunde, Skovsøgade
21 .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Godkendtes.

2 09

4. BEVILLINGSSAGER.
a. Vejudvalget har 14.2.1973 fremsendt projekt til byggemod
ning af Vandtårnslodden, idet der samtidig søges en bevilling på
kr. 2.135.000,- til arbejdets gennemførelse i 2 etaper; 1. etape 1973;
kr. 1.112.000,- og 2. etape 1974; kr. 1.023.000,-.
Købmand H.J. Frandsen, der har udstykket 12 parceller i området,
vil blive opkrævet ca. kr. 192.000,-, medens restbeløbet pålægges grund
prisen for de kommunale grunde.
Vejudvalget har endvidere indstillet, at arbejdet udføres af
kommunens entreprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.2.003.13.
Projektet godkendtes, idet der samtidig blev givet den ansøgte bevil
ling.
Endvidere vedtoges med 18 stemmer mod 1 stemme (E.L. Anderberg)
udvalgets indstilling om arbejdets udførelse af kommunens entreprenørafdeling.

b. Ansøgning af 6.2.1973 fra sportsudvalget om følgende tillægs
bevillinger for 1972/73;
Konto 20 01 01 02, parker og lugu pladsci, lønninger, kr. 19.200,

Konto 20 01 03
kr. 1.500,-.
Konto 20 01 04
kr. 6.000,-.
Konto 20 01 06
m.v., kr. 2.000 , -.
Konto 20 09 04
kr. 1.000,-.

03, parker og legepladser, skatter og afgifter,
09, parker og legepladser, inventar og redskaber,

50 , parker og legepladser, indkøb af frø, planter

08, stadion og idrætsanlæg, skatter og afgifter,

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.
c. Vedr. kloakering af en del af Sydbyen.
Vejudvalget har 8.2.1973 ansøgt om tilladelse til etablering af
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kloakledninger fra bassiner ved Sdr. Ringgade til Lille
vangsvej i henhold til et af stadsingeniørens kontor udarbejdet projekt,
idet arbejdet foreslås udført af kommunens entreprenørafdeling. Udgiften
er anslået til kr. 210.000,- (jfr. det af byrådet den 14.8.1972 godkendte
projekt).
Vejudvalget har samtidig ansøgt om en bevilling på
kr. 21 0.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget, - idet udvalget dog har bemærket, at
eet medlem (tømrermester Helge Jensen) foreslår arbejdet udbudt i licitation.
D.K.. 777.8.628.2.
Ansøgningen blev imødekommet, idet der samtidig blev givet den an
søgte bevilling. Endvidere vedtoges med .15 stemmer mod 4 stemmer udval
gets indstilling om arbejdets udførelse af kommunens entreprenørafdeling.
d. Skolekommissionen har 30.1.1973 indstillet, at Marievangsskolen udbygges med yderligere 1 klassefløj, således at
den nye fløj kan tages i brug til august 1974.
Kommissionen finder det ønskeligt, at der allerede på nuværende
tidspunkt antages teknikere for arbejdets tilrettelæggelse.
Økonomiudvalget har 22.2.1973 indstillet, at projektering iværksættes,
således at byggearbejdet kan påbegyndes i foråret 1974, - og at der til
dækning af projekteringsudgifterne foreløbig bevilges kr. 100.000,-.
D.K.. 851.162.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

For lukkede døre.

5. BERIGTIGELSE AF FOLKETINGSVALGLISTEN 1973/74.
Begæring fra folkeregistret om optagelse på folke
tingsvalglisten 1 973/74 af 34 navngivne personer, der
efter listernes udarbejdelse er konstateret berettiget til at blive optaget
på valglisten.
D.K.. 074.
Folketingsvalglisten godkendtes med de tilføjelser, der følger af fol
keregistrets begæring.

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vejudvalget har 14.2.1973 indstillet, at der i henhold til § 49,
stk. 1, i lov om offentlige veje træffes beslutning om ekspropriation
af et areal af matr.nr. 14 at, Næsby ved Stranden,
(ca. 3.175 m2) og af matr.nr. 14 dk, Næsby ved Stran-
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den, (ca. 175 m2), til anlæg af adgangsvej samt par
keringsplads ved Næsby Strand.
Udvalget har samtidig indstillet følgende forligstilbud:
Matr. nr. 14 at: erstatningssum kr. 65.350,-. Herudover skal kommu
nen opsætte hegn mellem parkeringspladsen og feriekoloniens grund.
Matr. nr. 14 dk: ingen erstatningssum, men kommunen tilbyder at
udføre forskellige arbejder ved ejendommen.
Anbefalét af økonomiudvalget.
D.K.. 073.511.1.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges.
b. Vejudvalget har 14.2.1973 indstillet, at der hos firmaet Gustav
Kjerulff A/S købes en ny 1,5 tons Bedford lastvogn til
renovationskørsel. Nettoudgift kr. 40.500,- + moms.
Vejudvalget har endvidere ansøgt om en tillægsbevilling på
kr. 11.800,- (konto 19 04 15-09, 1972/73, - biler, anskaffelser).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.
c. Socialudvalget har 20.2.1973 indstillet, at følgende
ansættes som kontorassistenter fra 1. april 1 973:
1.
2.
3.
4.

Ella Christensen, Høng,
Lissi Heinsvig, Slagelse,
Anders Jensen, Slagelse,
Flemming Jørgensen, Slagelse.

Socialudvalgets indstilling behandles i økonomiudvalgets møde den
26.2.1973.
Det er endvidere foreslået, at 2 af ansøgerne: Annie Pedersen og
Else Madsen meddeles, at de kan forvente ansættelse ved kommunen
pr. 1.4.1974.
Økonomiudvalget har 26.2.1973 anbefalet socialudvalgets indstilling
for såvidt angår de pr. 1.4.1973 foreslåede ansættelser, - hvorimod øko
nomiudvalget har frarådet, at der tages stilling til de pr. 1.4.1974 fore
slåede ansættelser.
D.K.. 075.5.084.
Indstillingen vedtoges for så vidt angår ansættelserne pr. 1.4.1973.
d. Kulturudvalget har 14.2.1973 indstillet, at Anders Hjorth
Jørgensen, Jyderup, ansættes i den ledige stilling som
bibliotekar i børnebiblioteket fra 15.8.1973, - med ancienni
tet fra 15.6.1972 og med 1 års prøvetid.
Ved ansøgningsfristens udløb var kun indkommet samme ansøgning.
D.K.. 084.
Vedtoges.
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e. Ansøgning af 12.2.1973 fra Fritz Bornebusch, Ollerup,
om autorisation som kloakmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K.. 777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.
f. I anledning af det fremlagte forslag til byplanvedtægt nr. 6 for
et område i Slagelse Sydby har Flemming Jørgensen, Skælskør
vej 59, 24.1.1973 forespurgt om muligheden for at undgå, at
en vendeplads etableres på den ham tilhørende ejendom
matr.nr. 411, Slagelse markjorder.
Økonomiudvalget har 14.2.1973 indstillet, at vejudvalget bemyndiges
til at afholde åstedsforretning efter reglerne om lov om offentlige veje,
idet der ved denne forretning agtes taget stilling såvel til en flytning af
den pågældende vendeplads til det areal, der agtes solgt til boligforenin
gerne, som til erhvervelse af et areal af matr.nr. 411 til offentlig sti.
D.K.. 777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

g. Økonomiudvalget har 22.2.1973 oplyst, at vicebrandinspek
tør Sv. Aa. Jensen, Næstved, har trukket sin ansøgning
som brandinspektør i Slagelse kommune tilbage.
Som følge heraf har udvalget indstillet, at stillingen besættes
med brandinspektør K.C. Dethlefsen, Nakskov.
(Se mødet 12.2.1973, pkt. 4 1).
D.K.. 784.1.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
h. Ansøgning af 18.12.1972 fra A/S Dansk Shell om prin
cipiel tilladelse til at opføre og drive en servicesta
tion med vaske tunnel m.m. på matr. nr. 55 e, Sla
gelse markjorder, beliggende Sorøvej 6, som selskabet
eventuelt er køber til.
Selskabet har samtidig ansøgt om tilladelse til at nedrive og fjerne
samtlige de på ejendommen værende bygninger.
Vejudvalget har 15.2.1973 anbefalet, at der i henhold til vejlovens
§104 gives selskabet principiel tilladelse til at opføre og drive den på
tænkte servicestation på nærmere anførte betingelser, idet dog et mere
detaljeret projekt må fremsendes til udvalgets endelige godkendelse.
Ejendomsudvalget har 19.1.1973 udtalt, at den påtænkte anvendelse
er i overensstemmelse med bygningsvedtægtens bestemmelser og indstillet,
at der gives principiel tilladelse hertil samt til nedrivning af samtlige
eksisterende bygninger på arealet.
Boliganvisningsudvalget har 22.1.1973 anbefalet, at der gives tilladel
se til nedrivning af bygningerne under forudsætning af, at der opnås de
fornødne tilladelser til projektets gennemførelse.
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Økonomiudvalget har 21.2.1973 anbefalet ovenstående udvalgs indstil
linger.
D.K.. 784.1.73-6.
Udsattes til forhandling med A/S Dansk Shell om fjernelse af eksiste
rende tankstationer.
i. Vejudvalget har 14.2.1973 ansøgt om bemyndigelse til i
henhold til kapitel 5 i lov om offentlige veje at afholde åstedsfor
retning ved ejendommene matr.nr. 2 a og 7 fn, Holm
strup by, tilhørende henholdsvis gårdejer Aage Jensen og ke
delpasser N.L. Lund. Arealer af de nævnte ejendomme agtes på
lagt oversigtsdeklaration ved Beethovensvejs udmunding i Valbygårdsvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Blev imødekommet.

k. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er 16.1.1973
til byrådets udtalelse fremsendt en ansøgning fra fragtmand Ej
vind Nissen, Hedens ted, om tilladelse til at udføre
fragtmandskørsel fra Skive og Viborg til Slagelse, Næstved og Vordingborg.
Vejudvalget har 9.2.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K.. 811.113.078.6.
Anbefales.

l. Socialudvalget har 16.2.1973 indstillet, at b ørn e t a nd 1 æg e
John Lyderich Larsen, der med virkning fra den 1. august 1971
blev prøveansat i en tjenestemandsstilling som bømetandlæge ved skoletandplejen, meddeles varig ansættelse i tjenestemands
stilling.
D.K.. 851.172.084.
Vedtoges.
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7. SALG AF EJENDOMME.

Økonomiudvalget har 13.2.1973 indstillet, at lærerboligen, Holm
strupvej 9, sælges til lærer Preben Hald for kr. 225.000,-.
Kontant betaling: kr. 50.000,-, restbeløb betales over 20 år, forrentning
8 1/2% p.a., alle omkostninger (excl. statsafgift) betales af køberen, overta
gelse 11.6.1973.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.
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8. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 19.1.1973 fra advokat Niels Jacob Nielsen for
firma H.O. Tengberg & Søn, om tilladelse til at inddra
ge 2 lejligheder i baghuset til ejendommen Løvegade
12, idet lokalerne agtes anvendt i virksomheden.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K. . 778.54.35-12.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 26.1.1973 fra Elisabeth Baunehøj Jensen,
Parkvej 12, om tilladelse til at inddrage I. sals lejlig
heden i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 16.2.1973 ikke anbefale ansøgningen,
da lejligheden ikke er ledig.
D.K.. 778.54.51-12.
Kunne ikke imødekommes.
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9. BYGGESAGER.
a. Ansøgning fra arkitekt Leif Kjærsgaard Nielsen for brøndborer
Bjarne Christiansen, Jyllandsvej 8, om dispensation fra
bestemmelsen i bygningsreglementets kapitel 3.2.3. om
afstand 2,5 m til naboskel for en projekteret værkstedsbygning
m.m. på matr.nr. 15 aæ, Slagelse markjorder, således at denne i skel
sammenbygges med naboejendommen på matr. nr. 15 az.
Ejendomsudvalget har 12.2.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales
overfor boligministeriet.
D.K.. 785.072.13.25A-10.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning fra bygningssnedker Allan Hansen, Frodesvej
41, matr.nr. 3 lh, Holmstrup, om dispensation fra pkt.
2 i den på ejendommen tinglyste deklaration, således at
carport og udhus placeres udenfor byggefeltet samt, at udhuset opføres med
et areal på 16 m2 mod som foreskrevet i deklarationen maximalt 8 m2.
Ejendomsudvalget har 12.2.1973 indstillet, at ansøgningen ikke imø
dekommes.
D.K.. 777.8.711.4.
Kunne ikke imødekommes.

10. SKOLESAGER.

a. Ansøgning af 14.1.1973 fra lektor Birte Jacobsen,
gelse Gymnasium, om afsked fra 31.7.1973.
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Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 20.1.1973 fra småbørnslærerinde ved
Stillinge Centralskole, Signe Kjær Andersen, Kirke Stil
linge, om oprykning i lønramme 17, - idet ansøgningen
er motiveret med en erhvervet supplerende uddannelse
gennem de seneste år.
Skolekommissionen her 20.2.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales,
- således at oprykning finder sted med virkning fra 1. april 1973.
D.K.. 851.11.
Anbefales.
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11. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 12.

MARTS 1 973.

Fraværende: Ingen.

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

z. Skrivelse af 28.2.1973 fra indenrigsministeriet vedr. de af
ministeriet fastsatte rammer for kommunernes investe
ringer og låneoptagelser.
D.K.. 073.5.

æ. Kommunernes Landsforenings skrivelse af 20.2.1973 angående for
nyelse af overenskomst vedr. dyrlægers ansættelsesfor
hold .
D.K.. 832.
a. - æ. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
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a. I forbindelse med ændringen af politikredsstrukruren fra 1.4.1973,
hvorefter der kun skal være 1 politivedtægt omfattende hele politikredsen,
har politimesteren 16.2.1973 anmodet om en udtalelse i anledning af, at
Fuglebjerg kommunalbestyrelse ønsker, at følgende bestemmelse ind
føres i politivedtægten for Slagelse:

2. kapitel. Iagttagelse af orden m.v.,
§ 17, stk. 4:
”Det er forbudt på eller ved offentlig badestrand eller i vandet langs
denne at henkaste eller efterlade flasker, glasskår, oplukkede dåser eller
andre genstande, der kan være til fare eller ulempe for andre."
Vejudvalget er anmodet om en udtalelse i sagen.
D.K.. 75.76.
Vejudvalget har 12.3.1973 indstillet, at tilføjelsen tiltrædes.
Udvalgets indstilling vedtoges.

b. Vedr.

eventuel udvidelse af fo rb ræn d i n gs c e n t ra-

len.
Vejudvalget har 28.2.1973 ansøgt om bemyndigelse til at forberede
en udvidelse af forbrændingscentralen i regnskabsåret 1974/75, - dog såle
des, at der ikke afholdes udgifter eller indgås bindende aftaler, før bevil
ling er givet af byrådet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.43.
Den ansøgte bemyndigelse blev givet.
c. Vejudvalget har 1.3.1973 indstillet, at det af byrådet i 1971 god
kendte projekt til etablering af et fodgængerfelt over Jern
banegade ved Vests jællandscentret annulleres.
Udvalget har i stedet fremsendt forslag til anlæg af et 6 m bredt
fodgængerfelt uden lysregulering, indførelse af stopforbud på en strækning
af Jernbanegade, opsætning af fodgængerrækværk i Jernbanegades vestside
samt diverse trafikregulerende afmærkninger.
Udvalget har foreslået, at udgiften, anslået til kr. 30.000,-, afholder
på konto 18 05 06 01 03, 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K.. 811.
E. Lindequist Madsen foreslog, at sagen tilbagesendes til vejudvalget
til fornyet overvejelse.
Dette forslag blev forkastet med 12 stemmer mod 6 stemmer, idet 3
medlemmer undlod at stemme.
Herefter vedtoges vejudvalgets forslag.

d. Vejadgangsudvalget for Vestsjællands amtskommune har 18.12.1972
forespurgt, om Slagelse kommune har ønsker om ophævelse af tidligere
vedtagne adgangsbegrænsninger eller indførelse af nye.
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Vejudvalget har 1.3.1973 indstillet, at adgangsbegrænsningen ophæves
på samtlige kommuneveje undtagen Volden/Ndr. Ringgade og i øvrigt bi
beholdes på hovedlandeveje og landeveje.
D.K.. 811.073.551.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

e. Diverse beboere i og omkring Lille Nordrup har 10.2.1973 påpe
get manglende ove rs igts forhold ved et vejkryds i Lille
Nordrup.
Vejudvalget har 28.2.1973 efter forhandling med politimesteren ind
stillet, at der ved det omhandlede vejkryds opsættes advarselstavler (A 3A)
samt baggrundsafmærkning i krydset.
D.K.. 811.625.746.53.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
f. Bestyrelsen for Høng-Tølløse jernbane har 20.2.1973 forespurgt,
om kommunen kan tiltræde en moderniseringsbevilling
(til anskaffelse af nye tog) på i alt kr. 12,5 mill.,
hvoraf Slagelse kommunes andel i henhold til hidtidige fordelingsprocenter
vil andrage i alt kr. 20.391,-, - til betaling i en 3 årig periode med
kr. 6.797, - pr. år.
Bestyrelsen har samtidig forespurgt, om kommunen vil være
villig til efter nærmere forhandling med bestyrelsen og de øvrige kom
muner ved banestrækningen, at bidrage til materiellets anskaf
felse og til en forlænget driftsgaranti (til udgangen af
driftsåret 1982/83) på et ændret fordelingsgrundlag, der bl.a. medfører
større andel end ovenfor anført for Slagelse kommune.
Økonomiudvalget har foreslået, at kommunen giver bevilling og ga
ranti på grundlag af den hidtidige fordeling, idet der ikke foreligger kon
kret forslag om anden fordeling.
D.K.. 812.656.2.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.

g. Værkudvalget har 28.2.1973 indstillet, at der af varmeværkets for
brugere ved den endelige afregning for 1972/73 for fjern
varmeforbrug betales kr. 1,25 pr. m3.
Udvalget har endvidere indstillet, at der for forbrug i 1973/74
opkræves a’conto kr. 1,45 pr. m3.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 824.11.697.34.003.13.
Vedtoges.
h. Socialudvalget har 20.2.1973 indstillet, at en ansøgning fra dag
plejemødrene om, at den mellem Kommunernes Landsforening og Forbundet
for offentligt ansatte/ Dansk Kommunalarbejder Forbund indgåede over
enskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for dagplejemødre må få gyldighed i Slagelse kommune, imødekommes
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fra 4.9. 1 972.
Socialudvalget har oplyst, at merudgiften vil kunne afholdes inden
for budgettets rammer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 832.
Vedtoges.

i. Fra voksenundervisningsnævnet er 17.1.1973 nned skoleudvalgets
tiltræden fremsendt forslag til etablering af samarbejde mellem
voksenundervisningsnævnene i Fuglebjerg, Ringsted,
Skælskør, Slagelse og Sorø kommuner med henblik på
at formidle tilbud om folkeuniversitet til interesserede orga
nisationer og enkeltpersoner i de tilsluttede kommuner. Slagelse kommunes
udgift er anslået tilkr. 1.000,- for 1972/73 og kr. 1.500,for 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.47.
Vedtoges.

k. Fra fritidsnævnet er fremsendt 84 ansøgninger om interes
segruppevirksomhed for børn og unge i sommeren 1973
med forslag til betingelser for gruppernes godkendelse.
Fritidskommissionen har 16.2.1973 anbefalet fritidsnævnets forslag
med den begrænsning, at ingen gruppe foreslås godkendt med mere end
maximalt 30 timer og således, at .der kun ydes eet materialetilskud pr.
gruppe for sæsonen 1973/74.
Efter disse retningslinier vil den samlede udgift til interessegrupperne
udgøre kr. 67.801,37, hvoraf kommunens andel udgør kr. 26.340,46.
Skoleudvalget har 16.2.1973 tiltrådt fritidskommissionens forslag, og dette er 27.2.1973 anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.483.
Fritidsnævnets forslag vedtoges med de af fritidskommissionen foreslå
ede begrænsninger.

3. STØTTE TIL BOLIGBYGGERI.
Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er 23.2.1973 for Fællesorga
nisationens Boligforening fremsendt ansøgning om statsstøtte
til opførelse af en boligblok i 2 1/2 etage indeholden
de 18 lejligheder på matr. nr. 278 a , Slagelse bygrun
de, Skovsøgade 21, idet der samtidig er ansøgt om den fornødne
kommunale regaranti.
Anskaffelsessummen er anslået til;
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grundudgifter.......................................... ...... kr.
274.671,håndværkerudgifter......................................... - 2.042.260,omkostninger...................................................
373.069,i alt .................................................................

kr. 2.690.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Anbefales, " idet det endvidere vedtoges at give den fornødne kom
munale regaranti.

22 0

4. BEVILLINGSSAGER.

Ansøgning af 28.2.1973 fra værkudvalget om følgende tillægsbe
villinger for 1972/73;
Konto 05 27 02 50, vedligeholdelse af kedel- og fjernvarmeanlæg,
kr. 29.000,-.
Konto 05 31 01 00, forsyningsledninger, hovedledninger,
kr. 64.000,-.

Udvalget har oplyst, at beløbene forventes at kunne afholdes af varme
værkets driftsoverskud for 1972/73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

For lukkede d øre .
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5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Indstilling af 7.3.1973 fra økonomiudvalget om salg af Slagelse
offentlige Slagtehus og Kvægtorv til Slagelse Andels Svi
neslagteri (Slagteriregion Nordvest), - idet udvalget samtidig har ansøgt
om bemyndigelse til at afslutte handelen efter følgende retningslinier:
Der accepteres et tilbud på kr. 750.000,- kontant og kr. 750.000,på 10 år med 8% rente og iøvrigt følgende vilkår:
1. Slagteriet ”klarer" aktieselskabet, d.v.s. drager omsorg for, at forpagt
ningen ophører.
2. Lejemålet om Kvægtorvsrestaurationen respekteres.
3. Markedshallen holdes åben i 2 år.
4. Der åbnes for offentlige slagtninger 1 gang ugentlig, og slagteriet sørger
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for godkendelse af veterinærmyndighederne.
5. Levnedsmiddelkontrollens lokaler er til rådighed for kommunen i 2 år
lejefrit (dog mod betaling af varmeforbrug).
6. Tilsynsmyndighedens godkendelse forbeholdes.
7. Den fornødne plads til gasværkets oliebeholdere undtages fra handelen.
8. Det købte overtages, som det er og forefindes.
9. Opsynsmanden overtages, men ikke pensions forpligtigelsen.

D.K.. 073.511.2.
Vedtoges, - idet økonomiudvalget fik den ansøgte bemyndigelse.
b. Økonomiudvalget har 1.3.1973 indstillet, at kontorassistent
Lis Halstad, social- og sundhedsforvaltningen, meddeles tjeneste
mandsansættelse som kommuneassistent med virkning fra
1.3.1973.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.

c. Ansøgning af 19.2.1973 fra overassistent Karen Grauengaard, kassekontoret, om nedsættelse af arbejdstiden til 25
timer ugentlig fra 1.3.1973.
Økonomiudvalget har 28.2.1973 indstillet, at der meddeles tilladelse
til halvtidsbeskæftigelse (20 timer ugentlig).
D.K.. 084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 8.1.1973 fra kommuneassistent Helle Haubach Jensen, skatteinspektoratet, om overgang til del
tidsbeskæftigelse (halv tid) fra ca. 1.9.1973.
Økonomiudvalget har 28.2.1973 indstillet, at ansøgningen imødekom
mes (20 timer ugentlig).
D.K.. 084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
e. Stadsingeniøren har 1.3.1973 foreslået, at kommuneassistent
Anne-Grethe Hansen,stadsingeniørens kontor, efter eget øn
ske får tilladelse til påny at overgå til heltidsbeskæftigelse fra
1.4.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget, der har oplyst, at spørgsmålet om be
hovet for den forøgede medarbejderstab i afdelingen senere vil blive optaget
til overvejelse i udvalget.
D.K.. 084.
Vedtoges.

f. Ansøgning af 13.2.1973 fra kommuneassistent Kirsten
Nielsen, skatteinspektoratet, om afsked pr. 31.3.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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D.K.. 084.
Bevilgedes.

g. Ansøgning af 28.2.1973 fra kommuneassistent Villy Sø
rensen, s k a 11 e i ns pe k t o r a t e t, om afsked pr. 31.3.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Bevilgedes.

h. Vejudvalget har 28.2.1973 indstillet, at et tilbud fra Mo
gens Dyreborg Nielsen, Kirke Helsinge, Gørlev, på
kr. 1,15 + moms for afhentning af renovationssække
i sommerhusområdet accepteres, idet udvalget endvidere har
foreslået, at der for tiden 1.4.1973 til 31.3.1975 oprettes kontrakt.
(Ved den afholdte licitation var indkommet 10 tilbud).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.43.
Vedtoges.
i. Vejudvalget har 1.3.1973 indstillet, at arbejder med etablering
af hovedkloakledninger i Baldersvej overdrages til Hel
ge Jensen A/S, Mariendals Alle 64, for kr. 57.417,+ moms.
Udvalget har samtidig ansøgt om en bevilling stor
kr. 67.000,- til dækning af udgiften.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.711.4.
Helge Jensen forlod mødet under sagens behandling.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

k. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger om skatte
eftergivelse, - begge påført indstilling fra udvalget.
D.K.. 713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

6. SALG AF EJENDOMME.

Økonomiudvalget har 26.2.1973 indstillet, at der til Post- og Te
legrafvæsenet sælges en ca. 3.400 m2 stor parcel af
matr.nr. 69 h, Slagelse markjorder, beliggende vest for
Post- og Telegrafvæsenets nuværende materielplads ved Industrivej for
kr. 25,- pr. m2, tilslutningsafgift for vand og el; henholdsvis kr. 1,- og
kr. 2, - pr. m2 (sidstnævnte under forudsætning af, at elbelastningen ikke
overstiger 40 kW). Herudover vil være at betale kloakbidrag i henhold
til landvæsenskommissionens kendelse (foreløbig fastsat til kr. 4,40 pr. m2),
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stikudgifter og udstykningsomkostninger.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.

7. FORPAGTNINGSSAGER.

. a. Ejendomsudvalget har 20.2.1973 indstillet, at følgende for
pagtningskontrakter, der udløber den 31.3.1973, forlæn
ges indtil 31.3.1974 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, ingen afgift,
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 46.911 m2, afgift 7
øre pr. m2, forpagter: A/S D.D.S.F.
Matr.nr. 12 e af markjorderne, af areal 12.070 m2, afgift
4 øre pr. m2, forpagter ^Marius Christensen.
Matr. nr. 21 y af markjorderne, af areal 88.550 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. 31 ab, 31 ak og 31 al af markjorderne, af
areal 1.590 m2, afgift kr. 40,-, forpagter: N.P. Nielsen.
Matr.nr. 69 f af markjorderne, af areal 10.200 m2, afgift
6 øre pr. m2, forpagter: Forsorgscentret for Vestsjælland.
Matr.nr. 69 k af markjorderne, af areal 25.946 m2, afgift
7 øre pr. m2, forpagter: Forsorgscentret for Vestsjælland.
Matr.nr. 69 1 af markjorderne, af areal 48.781 m2, afgift
7 øre pr. m2, forpagter: Forsorgscentret for Vestsjælland.
Matr.nr. 69 n m. f 1. af markjorderne, af areal 143.040 m2,
afgift 6 øre pr. m2, forpagter: Forsorgscentret for Vestsjælland.
Matr. nr. 69 r af markjorderne, af areal 18.263 m2, afgift
6 øre pr. m2, forpagter: Forsorgscentret for Vestsjælland.
Matr.nr. 102 af markjorderne, af areal 17.560 m2, afgift
kr. 600, -, forpagter: Arne Hansen.
Matr. nr. 157 af markjorderne, af areal 5.157 m2, afgift 5 øre
pr. m2, forpagter: Tage Sørensen.
Matr. nr. 171 m . f 1. af markjorderne, af areal 33.808 m2,
afgift 7 øre pr. m2, forpagter: Forsorgscentret for Vestsjælland.
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Matr. nr. 315 a af markjorderne, af areal 4.500 m2, afgift 10 øre
pr. m2, forpagter; K.F. U.M.’s Fritidshjem.
Matr. nr. 368 a af markjorderne, af areal 85.000 m2, afgift
6 øre pr. m2, forpagter:Peter Hansen.
Matr. nr. 8 ff og 8 fg af Landsgrav, af areal 55.000 m2, af
gift 6 øre pr. m2, forpagter:Peter Hansen.
Matr. nr. 5 o af Landsgrav, af areal 161.400 m2, afgift 6 øre
pr. m2, forpagter: Annelise Sørensen.
Matr.nr. 11 c, Lille Valby, af areal 27.140 m2, afgift 6 øre pr.
m2, forpagter: Erik Glad Sørensen.

Anbefalet af økonomiudvalget, dog således, at afgifterne forhøjes med
25% under hensyn til, at kapiteltaksten pr. hkg byg er steget fra 1972 til
1973 fra kr. 43,69 til kr. 52,45 og må forventes at stige yderligere.
D.K. . 073.513.2.
Vedtoges med den af økonomiudvalget foreslåede forhøjelse af forpagt
ningsafgifterne.
b. Ejendomsudvalget har 20.2.1973 indstillet, at ejendommen
matr.nr. 10 p, S øn d e ru pn ør re , af areal 30.074 m2 bortforpag
tes til gårdejer Hans Olsen, Eskelevgård, Sønderup, for
tiden 1.4.1973 - 31.3.1974 for en afgift, der fastsættes til værdien af 10 hkg
byg pr. td. land regnet efter kapiteltakst. Kommunen betaler skatter og af
gifter af arealet.
Ejendomsudvalget har bemærket, at bestemmelserne i kommunens nor
malkontrakt iøvrigt skal være gældende for forpagtningsforholdet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
Vedtoges.
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8. UDSTYKNINGSSAGER.

Ansøgning af 26.1.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen om godken
delse af udstykning af en del af matr. nr. 4 cy, Antvor
skov Hovedgård - tilhørende Gulf Oil A/S - i 3 parceller.
Økonomiudvalget har 27.2.1973 indstillet, at udstykningen godkendes
på de i et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring
nævnte vilkår.
D.K.. 777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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9. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 13.2.1973 fra landsretssagfører Henning Jensen for
Runa Sørensen, Vesterport 10, om tilladelse til at ind
drage I. sals lejligheden i ejendommen Kalundborgvej
2 til eget brug ved sammenlægning med stuelejligheden.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.26-2.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 14.2.1973 fra Poul Møller, Set. Jørgensgade
14, om tilladelse til at inddrage en lejlighed på I. sal i ejen
dommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.59-14.
Bevilgedes.

10. BYGGESAGER.
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Bent Møller, Løvegade 8, II., har 16.2.1973 forespurgt, om der kan
forventes tilladelse til byggeri på en ca. 700 m2 stor
parcel af matr.nr. 210 a, Slagelse markjorder, belig
gende mellem Sorøvej og Nørre Ås, af areal 1.375 m2,
såfremt denne udstykkes således, at den nuværende ejer behol
der 675 m2 med facade mod Sorøvej.
Stadsingeniøren har 27.2.1973 foreslået, at forespørgslen besvares be
kræftende.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.711.5.
Besvares bekræftende.

11. SKOLESAGER.

2

a. Skolekommissionen har 26.2.1973 eenstemmigt indstillet følgende
tilden ledige stilling som skoleinspektør ved Søndermarks
skolen :

viceskoleinspektør Finn Clasen, Slagelse,
viceskoleinspektør Lais Bo Danscher, Slagelse, og
viceskoleinspektør Poul Jensen, Slagelse.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 12 ansøgninger.
D.K.. 851.11.
Fremsendes til undervisningsministeriet med oplysning om, at byrådet
med 12 stemmer anbefaler Poul Jensen udnævnt, med 4 stemmer L.B. Dan
scher, idet 5 medlemmer undlod at stemme.
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b. Ansøgning fra lærer Eli Svart Kristiansen, Østre
skole, om afsked fra 31.7.1 973.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Det oplystes, at ansøgeren havde trukket afskedsansøgningen tilbage.
c. Skolekommissionen har med skolenævnets anbefaling indstillet, at
lærer Else Marie Clasen, Møllegårdsskolen, - der pr. 31.3.
1973 i 2 år har oppebåret slutløn i lærerlønningslovens 21. lønningsklasse
- udnævnes til overlærer fra 1.4.1 973.
D.K.. 851.11.
Vedtoges.

d. Skolekommissionen har med skolenævnets anbefaling indstillet, at
lærer Hanne Søgaard, Møllegårdsskolen - der pr. 31.3.1973
i 2 år har oppebåret slutløn i læ rerlønnings lovens 21. lønningsklasse udnævnes til overlærer fra 1.4.1 973.
D.K.. 851.11.
Vedtoges.
e. Ansøgning af 19.2.1973 fra lærerne Hanne og Otto Steen holdt, Egedesminde, om forlængelse af orlov med 1 år
til 31.7. 1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.
f. Ansøgning af 13.2.1973 fra lærer Gitte Sørensen, Vestre
skole, om forlængelse af orlov med 1 år indtil 31.7.
1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.
g. Ansøgning af 15.2.1973 fra lærer Inge Christensen, Ma
rievangsskolen, om forlængelse af orlov med 1 år indtil
31.7.1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.
h. Ansøgning fra lærer Ingelise Frøkjær-Jensen, Østre
skole, om orlov i tiden 1.8.1973 - 31.12.1973 samt om
nedsat timetal (18 timer ugentlig) i tiden 1.1.1974 31.7.1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.
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i. Ansøgning af 14.2.1973 fra lærer Henning Madsen om
forlængelse af orlov med 1 år indtil 31.7.1974.
Skolekommissionen kunne 2.3.1973 ikke anbefale orlov i endnu
1 år, idet pågældende har haft orlov i 3 år.
D.K.. 851.11.
Kunne ikke imødekommes.

k. Ansøgninger fra nedennævnte lærere ved Slagelse kommu
nale skolevæsen om nedsættelse af det pligtige ugentli
ge timetal (27 resp. 22) i skole.året 1 973/74 til:
Dina Olesen .......................................................................
24
Kirsten Dalsgaard .............................................................
18
Gurli Lauritzen ..............................................................
20
Bodil Nielsen ....................................................................
21
Kirsten KargårdOlsen .......................................................
26
Sonja Johnsen ...................................................................
20
Edith Nørgaard .........................................
19
Kirsten Kajberg ...............................................................
18
Pia Hansen ..........................................................................
17
Vera Jacobsen....................................................................
16
Karen Storm ......................................................................
18
E.M. Henneke .................................................................
21
Kirsten Kiilerich...............................................................
23
Birthe Tofterup.................................................................
21
Grete Hussmann..............
20
Else Nørskov ........................................................................
20
Signe Stenbæk Nielsen .....................................................
18
Vera Kristensen..................
20
Annemarie Gløde.............................................................
23
Bente Breum Petersen .......................................................
25
Birthe Skouby...................................................................... 19-21
Steen Jespersen................................................................... 18,5
Karen Post...........................................................................
21
Ingelise Frøkjær-Jensen.....................................................
18
(i tiden 31.12.1973 - juli 1974).
Aase Carstensen.................................................................
16
Kirsten Schou......................................................................
20
Bodil Bech Smith.............................................................
23
Birgit Nielsen ...................................................................
15-16
Anne Marie Florentzen...................................................
20
Flemming Plamboeck.......................................................
13
Aase Madsen......................................................................
18
Yrsa Hansen........................................................................
15
Birgit Hjorth Nielsen.........................................................
24
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Alice Kleis ..............................................................................
Bjørn Ottosen .........................................................................

20
18

Anbefalet af skolekommissionen mod, at de pågældende aflønnes i
forhold til det læste timetal.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes, - dog for Alice Kleis’ vedkommende blev det nedsatte
timetal bevilget for indeværende skoleår (fra 1.3. - 31.7.1973), således
som ansøgt (der er ikke ansøgt om nedsættelse for 1973/74).
1. Fra ungdomsskolenævnet er fremsendt indstilling om, at en. ansøg
ning fra Jane Borello Carlsen, Rønde Højskole, om et til
skud til en studietur til Rom af principielle grunde ikke imø
dekommes.
Højskolen har 5.3.1973 oplyst, at turen foruden lommepenge koster
kr. 575,-.
Økonomiudvalget har - med 3 stemmer mod 2 stemmer - indstillet,
at der bevilges et tilskud på kr. 500, - under hensyn til, at ansøgeren
er forældreløs.
D.K.. 851.48.078.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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12. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 26.

MARTS 1 973.

Fraværende: Erling Anderberg og Pia Kiørboe. Viggo Marker
forlod mødet efter behandlingen af pkt. 3.

Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - r. Love, bekendtgørelser og cirkulærer
s. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse af 15.3.1973
vedr. tilskudsordning for sygeplejersker, der uddanner
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sig til sundhedsplejersker.
D.K.. 772.535.2.
a. - s. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

2 30

a. Ejendomsudvalget har 29.1.1973 indstillet, at ejendommen
Bredegade 30, matr.nr. 38, Slagelse bygrunde, ned
rives, samt at nedrivningsarbejdet udbydes i licitation.
Anbefalet af økonomiudvalget, - herunder at arbejdet med nedriv
ningen udbydes i offentlig licitation.
D.K.. 073.511.1.
D.K.. 073.54.
Vedtoges, - herunder at arbejdet udbydes i offentlig licitation.
b. Slagelse-Korsør Provsti og Provstiudvalg har i skrivelse af 5.3.
1973 anmodet om overførsel af kr. 62.559,- fra den
kirkelige ligningskonto for 1 972/73 til Slagelse Set.
Peders kirkes orgelfond for økonomisk at sikre færdiggørelse af
et orgel i 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

c. Fastsættelse af byrådets ordinære møder i 1 973/

74.
Borgmesteren har foreslået, at møderne fastsættes til 2. og 4. man
dag i hver måned, - dog at det 2. møde i april fastsættes til 30.4.,
og at det 1. møde i juni fastsættes til 12.6.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 077.6.
Vedtoges.

d. Lilly Sehested, Vestre Ringgade 37, har 28.2.1973
opsagt lejemålet vedr. stadepladsen på el- og varme
værkets ejendom Jernbanegade 9 til ophør snarest og senest
1.6.1973.
Vejudvalget har 13.3.1973 indstillet,
1. at lejemålet ophører snarest muligt (f. eks. 1.4.1973), og
2. at stadepladsen nedlægges.

D.K.. 754.2.
Vejudvalgets indstilling vedtoges, således at lejemålet ophører 1.4.1973.
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e. Boligministeriet har 8.2.1973 erindret byrådet om, at der inden
1.4.1973 vil være at træffe afgørelse om, hvorvidt det er påkrævet
i kommunen at opretholde reglerne om h us 1 e j e k on t r ol
(kap. II. i lov om midlertidig regulering af boligforholdene), eller om
de skønnes af kunne ophæves 1.4,1975 eller tidligere.
D.K.. 778.5.073.551.
Borgmesteren foreslog, at det meddeles boligministeriet, at byrådet
fortsat finder det nødvendigt at opretholde reglerne om huslejekontrol.
Helge Jensen foreslog, at reglerne ophæves i Slagelse med virkning
fra 1.4.1974.
Borgmesterens forslag vedtoges med 11 stemmer mod 7 stemmer,
idet 1 medlem undlod at stemme.
Herefter var Helge Jensens forslag bortfaldet.
f. Værkudvalget har 14.3.1973 foreslået, at der for de resteren
de ubebyggede grunde i udstykningsområdet beliggende
i det tidligere Holmstrup Vandværks forsyningsområde
betales samme tilslutningsafgift for vand (kr. 1.150,- + moms),
som hidtil er opkrævet af Holmstrup Vandværk.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 824.11.628.134.
Vedtoges.

g. Økonomiudvalget har 21.3.1973, - efter en forhandling med
repræsentanter for værkudvalget og Andelsselskabet Havrebjerg Vandværk
indstillet, at Slagelse kommune overtager Havrebjerg
Vandværk, - dog således, at den formelle opløsning af andelsselska
bet først finder sted, når andelshaverne har opfyldt de forpligtelser, som
selskabet må påtage sig overfor Slagelse kommune ved værkets overgang
til kommunal drift, - hvilket foreslås finder sted på følgende måde:
1. Overtagelsen finder faktisk sted fra 1.4.1973,
2. Slagelse kommune overtager vandværket med grundarealer, pumpehus,
ledningsnet og iøvrigt med de forpligtelser og rettigheder, der fore
findes. Udover formuen (herunder bank-, sparekassebeholdninger
m.v. r gæld) forpligter andelsselskabet sig til yderligere at tilveje
bringe en kontant kapital på kr. 450, - pr. andelshaver, som lige
ledes indbetales til Slagelse kommune.
3. For selskabets forsyningsområde bliver vandafgifterne fremtidig de sam
me, som er gældende for forbrugere ved Slagelse kommunale vand
værk.
4. Slagelse kommune afholder de med ændring af ejerforholdene m.v.
forbundne udgifter.
5. Slagelse kommune overtager indkassationen af eventuelle restancer
med forbrugsafgifter.
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D.K.. 824.11.628.134.
Vedtoges.
h. Vejdirektoratet, motorvejskontoret, har 22.2.1973 med visse
ændringer for såvidt angår visse omkørsler tiltrådt det af byrådet i mø
det den 13.11.1972, pkt. 2 d, vedtagne forslag til udformning
af det lokale vejnet i Sk o v s e o m r å d e t.
Vejudvalget har 12.3.1973 indstillet, at motorvejskontorets ændrings
forslag tiltrædes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
i. Ejendomsudvalget har 15.3.1973 indstillet, at der foretages en
udvidelse af campingpladsen ved Bildsø Skov i henhold til
en af stadsingeniøren udarbejdet skitse, samt at udvalget bemyndiges
til at arbejde videre med projektet med henblik på en snar
lig gennemførelse af udvidelsens 1. etape, ligesom udvalget, såfremt for
anstående vedtages, har foreslået, at teltpladsen ved stranden
vest for skoven nedlægges.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 823.149.
Vedtoges, således at teltpladsen ved stranden nedlægges straks.
k. Værkudvalget har 14.3.1973 indstillet, at der for en ekstra
vandhane i forbindelse med en vaskehushane betales en
årlig afgift på kr. 13,20, svarende til afgiften for en hånd
vaskehane.
Anbefalet af økonomiudvalget, der samtidig har oplyst, at værkud
valget er anmodet om at overveje en revision af taksterne, hvis forudsæt
ninger næppe er tilstede længere.
D.K.. 824.11.628.17.003.13.
Vedtoges.

l. Indstilling fra kulturudvalget om forlængelse af samar
bejdsaftalen mellem Centralbiblioteket og institutio
nerne Kolonien Filadelfia og Statshospitalet Nykøbing
S, hvilken aftale er godkendt i byrådets møde 25.9.1972 foreløbig for
indeværende finansår.
Kulturudvalget har efter gentagne overvejelser 12.3.1973 meddelt,
at udvalget ønsker at fastholde aftalen i den foreliggende form.
Økonomiudvalget har 20.3.1973 fremsendt sagen med bemærkning,
at udvalget hverken kan gå ind for den foretagne beregning af arbejds
løn eller den manglende beregning af kørselsudgift ved leveringen til
Statshospitalet i Nykøbing Sjælland.
D.K.. 852.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges med 14 stemmer mod 5 stemmer.
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m. Placering af Jens Chr. Ebbestads skulptur
”Felix".
Kulturudvalget har 12.3.1973 oplyst, at billedhuggeren Edgar Funch
ikke har indvilliget i, at hans skulptur "Et nyt minde" flyttes fra Cen
tralbibliotekets gårdhave til H.P. Hansens Plads, men at billedhuggeren
har deponeret en skulptur "Mødet med Knok" på H.P. Hansens Plads.
Kulturudvalget har som følge heraf foreslået:

1. at skulpturen "Felix” indtil videre placeres indendørs på Centralbib
lioteket, og
2. at et tilbud fra Slagelse Monumentforretning om gratis levering af en
granitsokkel accepteres.
(Se mødet 22.1.1973, pkt. 2 g).
D.K.. 854.
Kulturudvalgets forslag vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 15.3.1973 fra værkudvalget om følgende tillægs
bevillinger for 1 972/73:

Konto 03 10
kr. 6.100, -.
Konto 03 10
Konto 03 11
Konto 03 13
konto 03 13

02-1, forbrug til underfyr og dampkedler,
04-2,
0 0-4,
01-7,
0 5-9,

el-forbrug, kr. 9.000,-.
driftslønninger, kr. 90.000,-.
skatter, afgifter og forsikringer, kr. 17.200, -.
udgifter ved salg af koks og tjære, kr. 3.750,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 7.3.1973 fra socialudvalget om følgende
tillægsbevillinger for 1972/73:
Konto 11 05 01-8;
(Konto 13)
Konto 13 04 02 02 09:

Lønninger........................................... kr. 50.000

Udgifter til personlige hjælpe
midler ................................................
De gamles Hjem, Sorøvej.
Konto 13 05 01 07 03: Vedligeholdelse (grund og bygninger)
13 05 01 09 08; Husholdning.........................................
13 05 01 12 03: Renholdelse og vask...........................
Plejehjemmet "Skovvang".
Konto 13 05 02 07 09: Vedligeholdelse (grund og bygninger)
13 05 02 08 06: Vedligeholdelse (inventar)...............
13 05 02 12 09: Renholdelse og vask.........................

kr. 15.000,kr. 20.000,kr. 45.000,kr. 25.000,kr. 10.000,kr. 15.000,kr. 15.000,-
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Pensionistboliger.
Klokkest ob erg ade.
Konto 13 06 01 06 50; Lønninger.............................................
Bredahlsgade.
Konto 13 06 02 06 05; Lønninger...........................................
Priorgade, Klostergade.
Konto 13 06 03 06 00; Lønninger...........................................
13 06 03 05 03: Vedligeholdelse .................................
(Konto 14).
Konto 14 01 01 01 02: Familievejledning ........................
14 01 01 04 04: Tilsynsværgemål ..............................
14 01 01 05 01: Børns anbringelse ..........................
Ikke kommunale institutioner.
Konto 14 01 91-6:
Menighedsbømehaven ”Marievang”
14 01 91-6:
Vuggestuen "Marievang" ................
14 01 91-6:
K.F.U.M. & K., Kongelyset ....
14 01 91-6:
Børnehjemmet "Bakkehuset" ............
14

04 02-1:

Hjemmesygepleje..............................

Hjemmehjælp.
Konto 14 05 02 01 02: Lønninger.........................................
14 05 03-0:
Administrationsudgifter......................
Børnehaven "Byskovgård",
handicap-afd.
Konto 14 01 10 35 50: Kørsel...................................................

kr. 12.000,kr.

5.000,-

kr.
kr.

2.000,5.000,-

kr. 15.000,kr. 16.000,kr. 75.000,-

kr.
kr.
kr.
kr.

18.000,20.000,66.000,18.000,-

kr. 44.000,kr. 250.000,kr. 10.000,-

kr.

7.000,-

kr. 758.000, -

Tillægsbevillingerne vil bevirke en merindtægt på følgende refusionskon
ti:
Konto 13 14 01-7:
Statsrefusion vedr. konto 13..........
kr. 108. 750, 14 07 01-7:
Statsrefusion vedr. konto 14..........
kr. 199.200, 13 06 01 21-6: Statsrefusion vedr. boligsikring ...
kr. 7.200,13 06 02 21-1; Statsrefusion vedr. boligsikring ...
kr. 3.000,13 06 03 21-7: Statsrefusion vedr. boligsikring ...
kr. 4.200,14 01 10 35 50: Offentligt tilskud ...............................
kr. 4.000,I alt merrefusion .........................................................................

kr. 326. 350, -

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 14.3.1973 fra vejudvalget om følgende tillægs be v illi ng e r for 1972/73:
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Konto 18 03 01 14 07, parkering, Slagelse-Hallen kr. 25.000,-,
Konto 18 03 01 15 04, Byskovvej, mellem Klosterbanken og Sønder
marksvej, kr. 21.000,-.
Konto 18 05 04-05, beplantning, beskæring og lignende,
kr. 30.000,-.
Konto 18 05 05-00, vejvisere, gadeskilte og lignende,
kr. 20.000 , -.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. . 073.521.72/73.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 2.3.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevil
ling stor kr. 1 0 . 000 ,- til konto 1 6 03 08 02 50, 1 973/
74, sportspladser og haveanlæg + til opsætning af hegn om
kring birkelunden ved Møllegårdsskolen samt indkørsel til skolens P-plads.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.73/74.
Bevilgedes.

For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ejendomsudvalget har 14.3.1973 indstillet, at arbejdet med eta
blering af veje, stier og parkeringspladser i havekolo
nien "Østervangs” udvidelse overdrages til entreprenør
Bo Larsen, Vestergade 15, for kr. 37.984,50 incl. moms.
Ved en afholdt licitation var indkommet 8 tilbud, hvoraf Bo Larsens
var det laveste.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.513.2.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 6.3.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 15.000,- til konto 15 06 02-06, 1972/
7 3, andre ud g i fte r.
Beløbet agtes anvendt til aflønning af de folk, der foretager giftud
lægning .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 073.521.72/73.
Bevilgedes.

c. Økonomiudvalget har 20.3,1973 indstillet, at kontorassistent
Anders Jensen, Korsør, der i byrådets møde 26.2.1973 blev ansat
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som kommuneassistent ved socialforvaltningen fra 1.4.1973, tillægges
anciennitet som komm une assis tent fra 1.7.1 970 , - såle
des at en del af pågældendes beskæftigelse ved Forsvarets Intendanturkorps
under militærtjenesten medregnes i ancienniteten.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.

d. Kulturudvalget har 14.3.1973 indstillet, at den ledige stil
ling som kontorassistent ved Centralbibliotekets udlåns
skranke besættes med Leif Piesner Jørgensen, Hulbyvej
23, Korsør, med tiltræden pr. 1.7.1973.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 7 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.
e. På grundlag af en forhandling mellem Kommunernes Landsforening
og Dansk Funktionærforbund den 14.3.1973 har borgmesteren foreslået, at
de af byrådet tilbudte ansættelsesvilkår til Leif Christensen,
Nanna Nielsen og Anne-Margrethe Pedersen ved disses
overgang fra ansættelse i Slagelse Sygekasse til kommu
nal ansættelse ændres til:
Leif Christensen: overassistent på skalatrin 24,
Nanna Nielsen: assistent på skalatrin 17, og
Anne-Margrethe Pedersen: halvdagsbeskæftiget (20 timer ugentlig) assistent
på skalatrin 16.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.
f. Borgmesteren har 15.3.1973 til byrådets godkendelse fremsendt
resultatet af de af Kommunernes Landsforening med
H.K. afholdte normeringsforhandlinger angående det admi
nistrative personale, hvorefter der fra 1.4.1973 foretages følgende æn
dringer i normeringen:

1 fuldmægtigstilling ved skolevæsenets kontor omnorme
res til 1 ekspeditionssekretærstilling, og

ved social- og sundhedsforvaltningen nynormeres 1 ekspeditionssekTetærstilling og 1 fuldmægtigstilling, - idet begge
disse stillinger besættes efter opslag.
Antallet af ekspeditionssekretærstillinger forøges herved til 10 (heraf
1 personlig normering), medens antallet af fuldmægtigstillinger forbliver
15.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 832.
Godkendtes.
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g. Borgmesteren har 16.3.1973 foreslået, at stillingen som le
der af byrådssekretariatet, så længe denne indehaves
af Bente Rothmann, normeres som kontorchef i lønram
me K 34, skalatrin 47, med virkning fra 1.4.1 973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Vedtoges.

h. Økonomiudvalget har 13.3.1973 indstillet, at kommuneassi
stent Hanne Hansen, borgmesterkontoret, udnævnes til
overassistent med virkning fra 1.4.1 973.
D.K.. 084.
Vedtoges.

i. Socialudvalget har 9.3.1973 indstillet, at der fra 1.8. 1973
oprettes en stilling som socialrådgiver med tjeneste
ved social- og sundhedsforvaltningen.
Udvalget har oplyst, at oprettelse af stillingen ikke vil medføre en
overskridelse af de budgetterede lønudgifter for 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Vedtoges.
k. Ansøgning fra familievejleder Grethe Becker Rasmus
sen, social- og sundhedsforvaltningen, om tilladelse til at
fratræde sin stilling den 1. eller 15.4.1973.
Anbefalet af socialudvalget til fratræden 15.4.1973.
D.K.. 084.
Bevilgedes afsked pr. 15.4.1973.
l. Vedr. normering af en stilling som afdelingssyge
plejerske på plejehjemmet ”Skovvang".
Kommunernes Landsforening har 14.2.1973 meddelt, at man ikke kan
forvente Kommunernes Lønningsnævns godkendelse af, at der udover den af
lønningsnævnet godkendte normering af 19. august 1971 normeres en stil
ling som afdelingssygeplejerske, da hjemmet ikke er udvidet og derfor kun
har 47 pladser fordelt i 3 sengeafsnit.
Landsforeningen har foreslået, at der i stedet for nybesættelse af den
pr. 22.1.1973 opsagte 1. assistentstilling fra 1.5.1973 normeres en afde
lingssygeplejerskestilling i K 17 (22/26) som daglig leder af et af sengeaf
snittene og som samtidig er souschef for bestyrerinden.
Socialudvalget har 5.3.1973 tiltrådt forslaget fra Kommunernes Lands
forening.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Landsforeningens forslag vedtoges.
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m. Ansøgning af 12.3.1973 fra vicestadsbibliotekar Jep
pe Hansen, Centralbiblioteket, om afsked pr. 1. april d.å.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Bevilgedes.

n. Kulturudvalget har 14.3.1973 indstillet, at børnebibliote
kar Aase Øer Gunnar - der pr. 1.5.1972 meddeltes tjenestemands
ansættelse som afdelingsbibliotekar ved Centralbiblioteket med 1 års prø
vetid - fra 1. 5.1973 meddeles varig tjenestemandsansæt
telse.
D.K.. 084.
Vedtoges.
o. Kulturudvalget har 14.3.1973 indstillet, at den ledige stilling
som afdelingsbibliotekar (leder af katalogafdelingen)
ved Centralbiblioteket, pr. 1.7.1973 besættes med bib
liotekarstuderende Kirsten Vorsaa, København, under
forudsætning af bestået afgangseksamen fra Danmarks Biblioteksskole.
Prøvetid: 1 år.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K.. 084.
Vedtoges.

p. Kulturudvalget har 14.3.1973 indstillet, at den ledige stilling
som bibliotekar ved Centralbibliotekets udlånsafdeling
for voksne fra 1.7. 1973 besættes med bibliotekarstuderen 
de Jeanette Olsen, Kalundborg, under forudsætning af bestået
afgangseksamen fra Danmarks Biblioteksskole.
Prøvetid: 1 år.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 4 ansøgninger.
D.K.. 084.
Vedtoges.
q. Ansøgning af 22.2.1973 fra Egon Jørgensen, Gormsvej
44, om autorisation som kloakmester i Slagelse kom
mune.
Vejudvalget kunne 13.3.1973 ikke anbefale ansøgningen under
henvisning til, at loven kræver fast kontor med telefon og plads, hvil
ket iflg. ansøgningen er beliggende Gormsvej 44, på hvilken ejendom
der iflg. tinglyst deklaration er forbud mod erhvervsvirksomhed.
D.K.. 777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes. Det oplyses ansøgeren, at bestemmelserne i den på ejen
dommen tinglyste deklaration skal overholdes.
r. Vejudvalget har 12.3.1973 indstillet, at overskudsjord fra
vejarbejdet på "Vandtårnslodden" køres til Store Frede-
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riksl und og anvendes til afdækning af lossepladsen ved Ulvsmose,
samt at kommunen foretager oprydning og regulering af arealet.
Vejudvalget har til dækning af udgifterne samtidig søgt om en til
lægsbevilling stor kr. 1 0.000 , - til konto 1 9 04 07 -5,
1 97 2/73 , drift af losseplads i Holmstrup.
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog således, at den ansøgte be
villing gives for 1973/74.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet, at det pålægges vejudval
get, - forinden arbejdet iværksættes, - at indhente en skriftlig erklæring
fra ejeren om dennes indforståelse med arrangementet.
D.K. . 777.8.628.443.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling - således som fo
reslået af økonomiudvalget.
s. Vejudvalget har 13.3.1973 indstillet, at den med gårdejer Val
demar Skaarup, Kirke Stillinge strand, indgåede kontrakt vedr.
tømning og bortkørsel af natrenovation fra sommerbe
boelserne forlænges på uændrede betingelser for tiden 1.4.1973
til 31.3.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.628.444.
Vedtoges.
t. På foranledning af en anmodning fra 4 lodsejere boende
omkring Jernbjerg ved Kalundborgvej om forsyning
med vand fra Slagelse Vandværk har værkudvalget 14.3.1973
oplyst, at en forsyning er mulig fra vandværkets råvandsledning mel
lem hovedvand værket og indvindingsområdet ved GI. Brorupgård, og
at de 4 lodsejere er indforstået med indtil videre at modtage råvand
til deres ejendomme.
Prisen for ledningsnettet andrager for de 4 ejendomme
kr. 16.000,- + moms, hvortil kommer opgravning for ledninger
ne, som lodsejerne selv vil foretage, således at værkudvalget ikke får
direkte udgifter til anlægget.
Værkudvalget har indstillet, at arbejdet udføres som anført, og
at vandlevenancen til de 4 ejendomme afregnes efter vandværkets
normale takster.
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog således, at tilslutning ikke
finder sted, før anlægsudgiften er betalt.
D.K.. 824.11.628.14.
Værkudvalgets indstilling vedtoges på det af økonomiudvalget an
førte vilkår.

u. Vedr. Nørrevangsskolen, 3. etape.
Ansøgning af 6.3.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbe
villing stor kr. 5.000,- til konto 31 05 06 23 02,
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1 973/74, til indkøb af service m.v.
revangsskolens kantine.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.162.
Bevilgedes.

til brug i Nør

v. Vedr. inventar til 1. etape af Søndermarks
skolen.
Ejendomsudvalget og byggeudvalget vedr. Søndermarksskolen har
15.3.1973 anmodet om tilladelse til at acceptere følgende til
bud på inventar m.v.:
Skoleborde, stole m.v. (A/S Ejby Savværk).......................kr. 91.521,78
Fast monterede tavler og opslagstavler (Papir-Kom
pagniet A/S)................................................................................ - 57.485,30
Skabe i små klasser og diverse reoler
(A/S Søndermarks Møbelfabrik)............................................... 40.221,42
Møbler i børnehaveklasser m.v. (MH-stålmøbler)............. 14.300,62
Garderobebåse ved børnehaveklasser (Hukit)......................... -I
120 stk. 40 x 40 x 40 cm stabelkasser i alrum (Hukit)... J
Møbler i børnehaveklasser m.v. (”Byg og Leg”)............... 13.794,25
Vertikalt forskydelige tavler til 1 lokale (Papir-Kom
pagniet A/S)................................................................................ 2.418,13
kr. 239.384, 50

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 851.162.
Vedtoges.
x. Stadsbibliotekaren har 21.2.1973 foreslået, at arkivar Fre
derik Andersen, lokalhistorisk arkiv, fremover afløn
nes med kr. 1.150,- pr. måned mod som hidtil kr. 1.000,
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K.. 852.
Vedtoges.
y. Fra økonomiudvalget er fremsendt 4 ansøgninger om skat
teeftergivelse, - alle påført indstillinger fra udvalget.
D.K.. 713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

Udenfbr dagsordenen.

z. Kommunaldirektøren har 21.3.1973 foreslået, at den ledige
stilling som fuldmægtig i bogholderiet besættes med
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kommuneassistent Carl Clement Olsen, Ringsted, til tiltræ
den snarest muligt.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 4 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 084.
Vedtoges.

2 33

5. LEGATSAGER.

Til decision foreligger regnskab for 1972 for købmand
Jensen« legat.
Regnskabet er revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, der intet
har haft til regnskabet at bemærke.
D.K.. 073.526.27.
Godkendtes.

Chr.

23^

6. SALG AF EJENDOMME.
Forslag om salg af 3 parceller, der er udstykket af
matr.nr. 8 gf, Holmstrup by.
Økonomiudvalget har 13.3.1973 indstillet, at salgsprisen pr. m2
fastsættes således:
jordpris .......................................................................... kr. 17,50
veje, stier og vejbelysning ..................................... - 14,20
vandforsyning............................................................. 2,80
kloakstik ..................................................................... 1,00
a* conto kloakbidrag................................................. 4,50
I alt incl. moms ..................................................... kr, 40,00

Der vil endvidere være at betale udstykningsomkostninger, stikled
ninger for vand og el, tilslutningsafgift til N VE samt eventuelt restkloak bidrag.
D.K.. 073.511.2.
Vedtoges.

2 35

7. UDSTYKNINGSSAGER.

Ansøgning af 15.2.1973 fra landinspektør A. Hartvig Sø
rensen for snedkermester Bruno Hansen om godkendelse
af udstykning af matr.nr. 246, Slagelse markjorder,
i 4 parceller.
Økonomiudvalget har 20.3.1973 indstillet, at udstykningsansøgningen,
- herunder et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring,
- godkendes.
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D.K.. 713.111.11/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. BOLIGSAGER.
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a. Ansøgning af 23.2.1973 fra advokat A. Guldager Christiansen
for Ejendomsaktieselskabet Casino om tilladelse til at nedlæg
ge en ledig 1. sals lejlighed i baghuset til ejendommen
Jernbanegade 4.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.25-4.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 26.2.1973 fra Erik Andersen, Set. Mikkels gade 21, om tilladelse til at inddrage en lejlighed på II. sal
i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.61-21.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 28.2.1973 fra Carl-Heinz Zeuch, Thom
sens vej 4, om tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden
i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 16.3.1973 ikke anbefale ansøgnin
gen.
D.K.. 778.54.79A-4.
Kunne ikke imødekommes.

9. BYGGESAGER.

a. Vedr. ejendommen matr.nr. 339 c, Slagelse bygrunde, beliggende Rosengade 15.
Ingeniør Sigfred Lorentzen har for konfektionshandler Holger Sørensen
ansøgt om tilladelse til om- og tilbygning af ovennævnte ejendom.
Ejendommen er beliggende i et i bygningsvedtægtens B-l område
og berøres af byplanvedtægten for Stenstuegade-kvarteret, men om- og
tilbygningen ses ikke at være i strid med vedtægternes bestemmelser.
Ejendomsudvalget har 7.3.1973 indstillet, at ansøgningen imødekom
mes på betingelse af, at bygningsreglementets brandmæssige krav opfyldes,
samt at projektet kan godkendes af Arbejdstilsynet.
D.K.. 777.8.711.4.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning fra arkitekt Jørgen G. Larsen for Vestsjæl
lands Betonværk, Slagelse A/S, om forhåndsgodkendelse
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af projekt til opførelse af b 1 a nd es ta ti on og siloanlæg
på matr.nr. 12 t, Slagelse markjorder, beliggende
Fabriksvej 2.
Projektet er i strid med bygningsvedtægtens § 19, stk. 2, idet høj
den på bygningsværket bliver ca. 25 m over terræn mod tilladt 8,5 m
samt med bygningsreglementets kapitel 3.1.3. om afstandsforhold til vej
skel, hvorefter bebyggelsen kun må være ca. 18 m høj.
Ejendomsudvalget har 7.3.1973 indstillet, at byrådet i henhold til
bygningsvedtægtens § 19, stk. 2, godkender den ansøgte byggehøjde.
D.K.. 785.072.13.8c-2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Vedr. indretning af udlejnings værelser i eksiste
rende ejendom på matr.nr. 410, Slagelse bygrunde,
Svendsgade 11.
Arkitekt P.L. Eriksen har for blikkenslagermester Søren
Hansen ansøgt om tilladelse til indretning af udlejningsværelser i oven
nævnte ejendom, der tidligere har været anvendt til lager og fabriksloka
ler.
Ejendomsudvalget har 7.3.1973 indstillet, at ansøgningen imødekom
mes på betingelse af,
1. at bygningsreglementets kapitel 6.5, der omhandler hoteller, kolle
gier, plejehjem o.l., bringes i anvendelse for den brandmæssige be
dømmelse, samt
2. at der anlægges en parkeringsplads pr. udlejnings værelse.
D.K.. 785.072.13.76-11.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 22.1.1973 fra Ma x S øre ns en , Glerupvej 31,
Rødovre, om tilladelse til at opføre et sommerhus på matr. nr. 11
es, Kelstrup by, Kirke Stillinge sogn, Grønhøj vej, uden
for den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 7.3.1973 indstillet, at ansøgningen ikke
imødekommes.
D.K.. 785.072.13.303-.
Kunne ikke imødekommes.
e. Ansøgning fra sølvsmed Arne Strandet Larsen, Kirke
Stillinge, om tilladelse til at opføre en carport med udhus på matr.
nr. 11 fg, Kelstrup by, Kirke Stillinge sogn, Engtoften
5, udenfor den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 7.3.1973 indstillet, at ansøgningen imøde
kommes.
D.K.. 785.072.13.303-.
Blev imødekommet.
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10. SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 14.2.1973 fra lærer Edith Sørensen, Lil
le Valby skole, om tilladelse til at oppebære forskellen
mellem egen løn og vikarløn i skoleåret 1973/74 under
deltagelse i 3. semester af psyk.pæd. studium ved Danmarks Lærerhøj
skole i København.
Anbefalet af skoleudvalget.
D.K.. 851.11.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 13.2.1973 fra lærer Aase Madsen, Lille
Valby skole, om fri vikar i tiden 30.9, - 16.12.1973
under deltagelse i specialpædagogisk grundkursus på
Danmarks Lærerhøjskole.
Anbefalet af skoleudvalget, der har oplyst, at udgiften til vikarer
vil andrage ca. kr. 7.800,-, hvilket beløb forventes at kunne afholdes
indenfor det budgetterede beløb for 1973/74. Udvalget har ikke på nuvæ
rende tidspunkt kunnet oplyse, om der vil blive ydet tilskud fra amtskom
munen.
D.K.. 851<11.
Bevilgedes.

c. Ansøgning fra nedennævnte lærere ved Slagelse kommunale sko
levæsen om nedsættelse af dét pligtige ugentlige time
tal (27) i skoleåret 1 973/74 som følge af deltagelse
i kursus på Danmarks Lærerhøjskole med;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mogens Schmidt Pedersen................................................ 6
Margit Hansen...................................................................... 6
Vita Gejl ............................................................................. 3
Ib Pedersen.......................................................................... 6
Ole Kajberg...................................................................... 2
Peter Clemmensen ......................................................... 3
Kiiud Post.......................................................................... 2
Minna Sønderriis ..............................................
6

timer
-

-

Skoleudvalget har 16.3.1973 indstillet, at de under 1-5 nævnte
ansøgninger imødekommes, hvorimod udvalget ikke kunne anbefale de
under 6-8 nævnte ansøgninger. Såfremt udvalgets indstilling vedtages,
andrager bruttoudgiften kr. 40.159,80, heraf kommunens andel
kr. 16.063,92, - hvilket beløb kan afholdes indenfor budgettets rammer.
D.K.. 851.11.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges.

11. SOCIALSAGER.
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Inden mødet sluttede, rettede borgmesteren en tak til gårdejer Hans
Frandsen for dennes arbejde i byrådet under Georg Bjørsums orlov.
Byrådet tilsluttede sig borgmesterens udtalelse.
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ANLÆG OG PARKER,
Befæstelse i form af pæleramning af bredderne ved øen i
Anlægssøen ..........................................................................................

Nr.
196

ANTENNER.
Oprettelse af fællesantenneanlæg for hele kommunen ............

47

BILDSØ.
Tilbygning til drengenes sovesal i feriekolonien.......................
Udvidelse af campingpladsen .........................................................
Anlæg af parkeringsplads nord for skoven ...................................
Viggo Hedegaard Jensen, lejrchef og opsynsmand ...................
Takster for camping ........................................................................
Tillægsbevilling kr. 120.000,- til konto 18 03 01 13-50,
parkering, Biidsø Skov ....................................................................
Forlig vedr. ekspropriation af 6.300 m2 af 10 d, Bildsø,
tilhørende Åge J. Larsen, til parkeringsplads, Bildsø Skov ..
Richardt Christensen, lejrchef.......................................................
Nedlægning af teltpladsen ved stranden vest for skoven........

2
2, 230
2
14, 155
20

21
23
155, 198
230

BOLIGFORENINGER.
Slagelse sociale Boligselskab.

Overdragelse af vejrabat langs Klosterbankens østside.........
Regnskaber 1971 samt revisionsberetning ...................................
Huslejestigninger..............................................................................

6
77
162

Fællesorganisationens Boligforening.

Totalprojekt for opførelse af beboelsesblok i 4 etager på
matr.nr. 4, 5 og 6 af bygrundene, Bjergbygade 6-8. ...
28,68
Statsstøtte til opførelse af en etageejendom på matr. nr.
278 a af bygrundene, Skovsøgade 21 ................................. 54, 177, 208, 219
Driftsregnskab, status og revisionsberetning for 1971 ..........
96
Opførelse af boligblok i 3 etager på matr. nr. 28, 29 og
del af 30 af bygrundene, Bredegade 44, 46 og 48 ....150, 177, 196» 208
Fællesmåling af el-forbrug i Skovsøgade 21 ........................
196
Fællesmåling af el-forbrug i Bredegade 44 - 48 ................
196

244

S AGREGISTER
Slagelse almennyttige Boligselskab,

Beretning og regnskab 1971 ...........................................................
Valg af medlemmer og suppleanter.............................................

46
77

Den selvejende byggevirksomhed for Set, Peders kommune.

Regnskaber og revisionsberetning 1971 ..................................

106

BOLIGFORHOLD.
Byskov Alle 22, benyttelse af del af lejligheden som
tegnestue ........................................................................................
Else Mortensen, dispensation fra bopælspligten på matr. nr.
1 1, Nordruplund Hovedgård, Skætholm ...................................
Boliger for handicappede, De vanføres Boligselskab, Ka
lundborg .....................................................................................

16
93
175

BOLIGFORHOLD, ANSØGNINGER OM NEDLÆGNING AF LEJ
LIGHEDER.

Nyvej 1 ..........................................................................................
Vsteivang 16 ................................................................................
Platanvej 29..................................................................................
Skælskørvej 62..............................................................................
Set. Mikkelsgade 4......................................................................
Nørregade 5....................................
Herluf Trollesvej 24...................................................................
Vestervang 14................................................................................
Parkvej 5 ........................................................................................
Herluf Trollesvej 48......................................................................
Bredegade 44 B, 46 og 48.........................................................
Thorvaldsensvej 4..........................................................................
Set. Jørgensgade 32......................................................................
Kalundborgvej 8 ............................................................................
Fruegade 32 ....................................................................................
Set. Knudsgade 6..........................................................................
Skælskørvej 22......................................... ..........................
Bjergbygade 5................................................................................
Akacievej 15..................................................................................
Fredensgade 10 ..............................................................................
Nyvej 13........................................................................................
Platanvej 28....................................................................................
Vibevej 1 ........................................................................................

8
16
33
33
33
43
53
53
73, 84, 93
84
84
84
93
103
103, 125
113
113
125
137 .
137
137
137
137
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Smedegade 32 .....................................................................
Holbergsgade 12 ................................................................................
Nytorv 9..............................................................................................
Strandvejen 2 ......................................................................................
Strandvejen 30 ....................................................................................
Platanvej 35 ........................................................................................
Nyvej 30 ..............................................................................................
Fredensgade 3 ....................................................................................
Lærkevej 4..........................................................................................
Løvegade 12 ........................................................................................
Parkvej 12 ............................................................................................
Kalundborgvej 2 ..................................................................................
Set. Jørgensgade 14............................................................................
Jernbanegade 4................................
Set. Mikkelsgade 21 ..........................................................................
Thomsensvej 4....................................................................................

15"
170
1 70
170
192
192
192
203
203
213
213
225
225
236
236
236

BRANDVÆSEN.

Udskiftning af koksfyr og radiatorer på brandstationen.............
67
Brandinspektør Viggo Larsen, afsked.............................................
166
K.C. Dethlefsen brandinspektør...................................................... 166, 198, 211

BUDGET.

(Bevillinger 1971/72).
Konto 11 05 05, kontorholdsudgifter og EDB-arbejde kr. 45.000,Konto 12 08 01, offentlig forsorg, forskellige udgif
ter uden for refusionsordningen.................................
kr. 6.000,Konto 13 05 02 08, plejehjemmet Byskovvej,
inventar...................;.......................................................
kr. 30.000,Konto 13 06 02 04, Bredahlsgade 2 - 12, brændsel
kr. 11.000,Konto 13 06 02 05, Bredahlsgade 2 - 12, vedlige
holdelse .............................................................................. kr. 10.000,Konto 14 01 1101, dagplejeformidlingen, lønninger
kr. 18.000,Konto 14 05 02 01, hjemmehjælp, løn og befor
dringsgodtgørelse
kr. 320.000,Konto 14 06 01 06, særligt børnetilskud ..................
kr. 100.000, Konto 02 05 28 06 50, vandforsyningen til Kinder
tofte skole, overføres til 1972/73 ............................... kr. 30.000,Konto 19 02 01 01 2. lønninger vedr. renseanlægget kr. 30.000,Konto 19 06 01 50, lønninger......................................... kr. 100.000,-

21
21

21
21
21
21

21
21
29
29
29
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Konto 19 06 06 7, maskiner og inventar........ ..........
Konto 19 06 09 3, kørsel af slagger...........................
Konto 19 07 04 50, salg af varme................................
Konto 19 01 01 01, ledninger og brønde....................
Konto 19 06 08 8, forbrændingscentralen, el og vand
Konto 20 01 01 02, lønninger........................................
Konto 20 01 04 09, inventar og redskaber..................
Konto 20 01 05 04, gravning, rensning, plantning
m.v. ......................................................... ....................•
Konto 20 01 06 50, indkøb af frø, planter, gødning
m.v........................................................................................
Konto 20 01 07 05, midlertidig legeplads og nye
anlæg............................................... ...................................
Konto 20 01 10 01, kørsel, benzin og olie m.v. ..
Konto 20 09 06 09, rengøring........................................
Konto 20 09 07 04, gas, el, vand, varme og van
dingsanlæg ..........................................................................
Konto 20 0909 05, inventar og redskaber................
Konto 20 09 11 06, baner og beplantning................
Konto 20 0913 07, anskaffelse af maskiner............
Konto 20 09 16 03, støtte til sport og andre ung
domsformål .....................................................................

kr. 9.000,kr. 14.000,kr.121.288, kr. 35.000,kr. 50.000,kr. 9.868,kr. 1.597,-

29
29
29
48
67
107
107

kr. 14.878,”

107

kr.

2.945,-

107

kr. 1.114,kr. 3.318,kr. 2.149,-

107
107
107

kr.
kr.
kr.
kr.

2.112,2.288,7.292,2.165,-

107
107
107
107

kr. 18.149,-

107

kr. 10.000,kr. 120.000,-

21
21

kr. 10.000,-

28

kr. 30.000,-

29

kr. 246.000, -

29

kr. 490.000, -

29

kr. 16.800,-

37

8.000,-

67

kr. 50.000,-

67

kr. 4.000,kr. 160.000,kr. 20.000,kr. 80.000,kr. 21.513,kr. 1.750,-

67
78
78
89
98
98

(Bevillinger 1972/73).

Konto 20 01 04 09, inventar og redskaber............
Konto 18 03 01 13 50, parkering, Bildsø Skov ...
Etablering af tolke- og oplysningscenter for frem
medarbejdere ...................................................................
Konto 02 05 28 06 50, vandforsyningen til Kinder
tofte skole overført fra 1971/72 ..................
Merudgifter til slambehandlingsanlægget ved rense
anlægget ....................
Merudgifter ved forbrændingscentralen p.g.a.
prisstigninger...................................................................
Konto 11 01 09 11 00, anskaffelser og vedligehol
delse af kontorinventar og maskiner.........................
Konto 16 65 04 01 07, Gymnasiets undervisnings
midler ..............................................................................
Konto 19 06 08 8, forbrændingscentralen, el og
vand......................
Udskiftning af koksfyr og radiatorer på brandsta
tionen ........................
Konto 16 03 06, rengøring, folkeskolen ................
Konto 16 65 03 11, rengøring, Gymnasiet............
Konto 19 02 01 11 09, bortkørsel af slam............
Løst gymnastikinventar til Vesthallen.......................
Konto 16 04 02 04 05, samlinger, Nørrevangsskolen

kr.

247

S AGREGISTER

Færdiggørelse af Sagavej og Helgesvej .................................
Konto 16 61 05 02 05, andre udgifter, interessegrupper ..
Konto 02 03 17 06 02, matr. nr. 2 a og 3 a, Skovse
og Ottestrup, andre udgifter...................................................
Konto 02 03 19 06 03, matr.nr. 18 a, Skovsø, ”Kasse bjerggård”, vedligeholdelse m.v...........................................
Konto 16 03 08 02 50, sportspladser og haveanlæg ....
Konto 11 04 23 4, teknisk forvaltning, teknisk assistance
Konto 16 03 08 02 50, sportspladser og haveanlæg..........
Konto 02 04 01 06 09, beboelsesejendomme ved Akacievej, Mariendals Alle og Valbyvej, vedligeholdelse........
Kloak- og regnvandsledninger samt pumpestation i Sydbyen
Konto 18 03 01 06 05. fodgængerområde, Casino..........
Konto 20 15, Vandrerhjem og Ungdomsborg.......................
Konto 18 03 01 22, trafiksanering i (førbyen - anvendes
til trafiksanering i Vestbyen ...................................................
Konto 16 04 01, undervisningsmidler, husgerning............
Konto 31 05 06 23 02, Nørrevangsskolen, 3. etape........
Konto 12, 13 og 14, offentlig forsorg, folkeforsikring,
øvrige sociale udgifter.............................................................
Konto 18 01 05 01, maskiner og materiel, anskaffelser ..
Kloakering af matr.nr. 7 a, Holmstrup (Vandtårnslodden)
Konto 16 03 08 03, leje af idrætshaller.............................
Konto 23 05 08 7, Slagelse Turistforening .........................
Hovedkloakledninger over matr.nr. 8 hl, Landsgrav ....
Containere til opsamling af kloakslam...............................
Anlæg af Merkurvej.................................................................
Hovedvandledningsnet i LI. Valby og Slagstrup..............
Konto 16 65 03 01 01, Gymnasiet, bygninger, aim.
vedligeholdelse.........................................................................
Konto 17 07 06, Centralbiblioteket, diverse udgifter ...
Konto 02 04 02 06 04, Set. Pedersgade og Elmevej,
vedligeholdelse.........................................................................
Konto 02 05 0306 03, Nytorv 5, vedligeholdelse...........
Konto 02 05 2706 04, Løvegade 21, vedligeholdelse ...
Konto 15 06 01 00, rottebekæmpelse, vederlag til entre
prenør ............................................................................................
Konto 15 06 0206, rottebekæmpelse, andre udgifter ...
Konto 18 03 01 06 05, Casino..............................................
Konto 19 02 01 11 09, bortkørsel af slam .........................
Konto 19 02 01 13 03, andre udgifter, vandprøver, tele
fon m.v......................................................... ..............................
Konto 19 04 01 02, renovation, lønninger........................
Konto 19 04 07 05, leje af losseplads i Holmstrup.........
Konto 19 04.16 04, biler, reparation og forsikringer ...

kr.
kr.

18.000,18.365,-

98
98

kr.

5.000,-

122

kr.
kr.
kr.
kr.

4.000,10.000,50.000,8.000,-

122
122
122
122

kr. 20.000,kr. 400.000,kr. 30.000,kr. 63.000,-

122
122
122
122

kr.
kr.
kr.

140
141
141

15.000,21.000,52.000,-

kr.3.052.000,kr. 16.000,kr. 810.000,kr. 60.000,kr. 2.500,kr. 80.000,kr. 25.000,kr. 143.000,kr. 192.000,-

151
155
163
163
163
163
163
163
163

kr.
kr.

12.000,6.250,-

163
163

kr.
kr.
kr.

8.000,2.500,3.500,-

176
176
176

kr.
kr.
kr.
kr.

10.000,12.000,36.000,40.000,-

176
176
176
176

kr.
kr.
kr.
kr.

5.000, 70.000,30.000,20.000,-

176
176
176
176
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Konto 19 04 20 06, renovationskørsel af fremmede
176
vognmænd
kr. 30.000,176
Konto 19 06 01 01 07, forbrændingscentral, lønninger ... kr. 110.000, 19
06
176
Konto
10 09, forbrændingscentral, andre udgifter .. kr. 5.000,176
Konto 15 05 05 09, inventar og instrumenter..................... kr. 10.000,Konto 15 05 07 50, indkøb af levnedsmiddelprøver.......... kr. 3.000,176
Konto 11 01 02 09, vederlag til udvalgsformand .............. kr. 57.400,176
Konto 24 08 00 01, valg......................................................... kr. 36.000,' 176
176
Konto 22 02 01 01 08, civilforsvaret, lønninger..............
kr. 41.284,Konto 16 03 01 05, befordring af skoleelever..................
176
kr. 180.000, 176
kr. 2.120,Konto 16 04 02 12 07, fælleskommunale samlinger........
176
kr. 1.500,Konto 16 51 02 06 50, tandpleje, andre udgifter............
176
Konto 16 02 01 32 07, rengøring af lokaler i Korsgade .. kr. 4.000,176
Konto 17 02 03 01, Centralbiblioteket, vedligeholdelse .. kr. 7.000,Nedrivning af matr. nr. 7 f, Holmstrup, ("Frederikskilde’J
kr. 4.200,- 179,186
186
Automatisering af varmeforsyningens vandbehandlingsanlæg kr. 17.500,196
kr. 51.000,Byggemodning af matr. nr. 8 gf, Holmstrup...........
kr. 105.000,196
Byggemodning ved Ægiisvej.........................................
196
kr. 35.000,Reparation af sygekassens lokaler...............................
kr. 8.500,197
Konto 11 04 07 07, stadsingeniør, andre udgifter .
Konto 16 51 02 06 50, andre udgifter ved skoletandplejen kr. 9.000,197
Konto 16 03 08 01 02, andre udgifter vedr. leje- og tje197
nesteboliger
kr. 10.000,197
Konto 02 05 31 06 06, Løvegade 25, vedligeholdelse ... kr. 12.000,kr.1.112.000, - 209
Byggemodning af Vandtåmslodden.........................................
209
Konto 20 01 01 02, parker og legepladser, lønninger ...
kr. 19.200,Konto 20 01 03 03, parker og legepladser, skatter og
209
afgifter.............. ........................................................................
kr. 1.500,Konto 20 01 04 09, parker og legepladser, inventar og
209
redskaber....................................................................................
kr. 6.000,Konto 20 01 06 50, parker og legepladser, indkøb af
209
frø, planter m.v.....................................................................
kr. 2.000, Konto 20 09 04 08, stadion og idrætsanlæg, skatter
209
og afgifter...............................................................................
kr. 1.000,209
kr.210.000, Kloakering af del af Sydbyen.............................................
211
Konto 19 04 15 09, biler, anskaffelser...........................
kr. 11.800,Konto 05 27 02 50, vedligeholdelse af kedel- og fjern
220
kr. 29.000,varmeanlæg ..............................................................................
220
Konto 05 31 01 00, forsyningsledninger, hovedledninger
kr. 64.000,221
kr. 67.000,Hovedkloakledninger i Baldersvej.......................................
231
kr. 6.100,Konto 03 10 02-1, forbrug til underfyr og dampkedler
231
kr. 9.000,Konto 03 10 04-2, el-forbrug.............................................
231
kr. 90.000,Konto 03 11 00-4, driftslønninger.......................................
231
kr. 17.200,Konto 03 13 01-7, skatter, afgifter og forsikringer........
231
kr. 3.750,Konto 03 13 05-9, udgifter ved salg af koks og tjære ..
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Konto 11 05 01-8, lønninger ...................................................
Konto 13 04 02 02 09, udgifter til personlige hjælpemid
ler ....................................................................................................
Konto 13 05 01 07 03, vedligeholdelse (grund og bygnin
ger) ..................................................................................................
Konto 13 05 01 09 08, husholdning...................................
Konto 130501 12 03, renholdelse og vask.........................
Konto 130502 07 09, vedligeholdelse (grund og bygnin
ger) ................................................................................................
Konto 130502 08 06, vedligeholdelse (inventar)...........
Konto 130502 12 09, renholdelse og vask.....................
Konto 130601 06 50, lønninger.........................................
Konto 1306 02 06 05, lønninger..........................................
Konto 130603 06 00, lønninger..........................................
Konto 130603 05 03, vedligeholdelse...............................
Konto 1401 01 01 02, familievejledning ............................
Konto 1401 01 04 04, tilsynsværgemål................................
Konto 1401 01 05 01, børns anbringelse .............................
Konto 1401 91-6, Menighedsbømehaven ”Marievang” ....
Konto 1401 91-6, vuggestuen, “Marievang” ......................
Konto 1401 91-6, K.F.U.M. & K., Kongelyset..............
Konto 1401 91-6, Børnehjemmet ”Bakkehuset” ..................
Konto 1404 02-1, hjemmesygepleje ......................................
Konto 1405 02 01 02, lønninger............................................
Konto 1405 03-0, administrationsudgifter’...........................
Konto 1401 10 35 50, kørsel................................................
Konto 180301 14 07, parkering,Slagelse-Hallen............
Konto 180301 15 04, Byskovvej, mellemKlosterbanken
og Søndermarksvej .....................................................................
Konto 18 05 04-05, beplantning, beskæring oglign. ...
Konto 18 05 05-00, vejviser, gadeskilte og lign...............
Konto 15 06 02 06, andre udgifter........................................

kr. 50.000,-

231

kr. 15.000,-

231

kr. 20.000,kr. 45.000,kr. 25.000,-

231
231
231

kr. 10.000,kr. 15.000,kr. 15.000,kr. 12.000,kr. 5.000,kr. 2.000,kr. 5.000,kr. 15.000,kr. 16.000,kr. 75.000,kr. 18.000,kr. 20.000,kr. 66.000,kr. 18.000,kr. 44.000,kr.250.000,kr. 10.000,kr. 7.000,kr. 25.000,-

231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231

21.000,30.000,20.000,15.000,-

231
231
231
232

kr. 5.000,kr. 50.000,kr. 10.000,-

122
151
163

kr. 10.000,kr.l .023.000,kr. 10.000,kr. 10.000,kr. 5.000,-

197
209
231
232
232

kr.
kr.
kr.
kr.

(Bevillinger 1973/74).
Konto 20 15 05 00 07, Ungdomsborg og Vandrerhjem,
skatter, afgifter og forsikringer.........................................
Oprettelse af stilling som skolesundhedsplejerske..........
Konto 23 05 08 7, Slagelse Turistforening.....................
Konto 16 61 02 03 Ö6, tilskud til ikke kommunale
aftenskoler og aftenhøjskoler, øvrige udgifter.................
Byggemodning af Vandtåmslodden............... «....................
Konto 16 03 0802 50, sportspladser og haveanlæg ..,
Konto 19 04 07 5, drift af losseplads i Holmstrup ....
Konto 31 05 0623 02, Nørrevangsskolen, 3. etape ...
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(Diverse).

Likviditetsoversigt 1972/73 ...................................................................
Budgetforslag 1973/74 ............................................................................
Udbetaling af kr. 9.123,33 til Kindertofte menighedsråd for
1972/73 .........................................................................................
Overførsel af kr. 62.559,- fra den kirkelige ligningskonto for
1972/73 til Slagelse Set. Peders kirkes orgelfond 1973/74 ........

99,

11
110

185
230

BYBUSKØRSEL.

Vognmand Bent Larsen, koncession alene.......................................

100

BYGGELINIER.
Byggelinier langs Bredegade

..................................

88

BYGGEMODNING.

Opfyldning og regulering af industriarealeme nord for Industrivej
77
Rækkehusbebyggelse øst for Søndermarks vej ................................. 77, 123, 155, 163
Vandtåmslodden.......................................................................................
144, 163, 209
Området ved Rugvænget.......................................................................
144
Matr. nr. 8 gf, Holmstrup....................................................................
196

BYGNINGSVÆSEN.
Matr.nr. 55 ix markjorderne - Islandsvej 8 - disp. fra byg
ningsvedtægt ............................................................................................
Matr. nr. 18 cs Næsby ved Stranden - beregning af udnyttel
sesgrad ........................................................................................................
Matr.nr. 76 x» markjorderne, disp. m.h.t. byggefelt ...............
Matr. nr. 11 ar, Keldstrup, opførelse af sommerhus uanset strandbyggelinie ..................................................................................................
Tillæg nr. 6 til bygningsvedtægten.....................................................
Matr.nr. 2 bc, Store Kongsmark, helårsbeboelse.............................
Matr.nr. 39 e, markjorderne, Ndr. Stationsvej 18, disp. fra
udnyttelsesgrad..........................................................................................
Matr.nr. 224, markjorderne, opførelse afrækkehuse.....................
Matr.nr. 52 g., markjorderne, nedrivning af del af bygning........
Matr.nr. 3 eb, markjorderne, disp. fra afstandsbestemmelserne
Sjællandske Bank, Nytorv afdeling, indvendig ombygning.............
Matr.nr. 1 cd, markjorderne, Skælskørvej 81, disp. fra af
standsbestemmelserne ................................................................................

9
9
15
25
28
34

44
44
55
55
55

55
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Matr. nr. 2 br, LI. Kongsmark, disp. fra byggezone ...................
Matr.nr. 11 dd, Keldstrup by, disp. fra byggezone .....................
Matr. nr. 14 hk, Næsbystrand, disp. fra krav om anvendelse af
nye byggematerialer..............................................
Matr.nr. 14 ff , Næsby ved Stranden, disp. fra bygningsvedtæg
tens § 19..................................................................................................
Matr. nr. e 21 b, c, d og e, Havrebjerg, situationsplan...............
Matr.nr. 76 aa, markjorderne, placering af carport m.v.............
Matr. nr. 18 fb, Næsby ved Stranden, disp. fra byggezone ....
Matr. nr. 3 ky, Holmstrup, disp. vedr. placering af bygninger .
Matr. nr. 2 bt, LI. Kongsmark by, disp. fra krav om anvendelse
af nye byggematerialer............................................................................
Matr.nr. 13 d, Kirke Stillinge, bibeholdelse af arbejdsskur som
udhus ..............................
Matr. nr. 13 _t, Kirke Stillinge, bebyggelse med eenfamiliehus
Matr. nr. 46 a og 59, bygrundene, bibeholdelse af barakbygning
K.T.A.S., Slagelse Central, Bredegade, udvidelse...................
Udvidelse af skydebaneanlæg i Antvorskov...................................
Matr.nr. 8 _t_, Landsgrav by, disp. fra krav om parcelhusbebyg
gelse ........................................................................................................
Matr. nr. 8 ag, Landsgrav by, disp. fra udnyttelsesgrad...........
Matr. nr. 11 au, markjorderne, disp. fra udnyttelsesgrad.........
Matr. nr. 20 b, Lille Valby, disp. vedr. træskure.....................
Matr.nr. 246, Slagelse markjorder, udvidelse af snedkerværk
sted ...........................................................................................................
Matr. nr. i lfg , Keldstrup, helårsbeboelse.....
114
Matr. nr. 76 i_, Slagelse markjorder, disp. vedr. taghældning ..
Matr. nr. 76 k, Slagelse markjorder, disp. vedr. taghældning ..
Matr. nr. 14, Slagelse bygrunde, opførelse af garagebygning ...
Matr. nr. 8 a, Holmstrup, bebyggelse til lettere industri...........
Matr. nr. 6 dt, Store Kongsmark, bibeholdelse af carport.........
Regulering af visse private byggearbejder .....................................
Matr. nr. 8 fi, Holmstrup, disp. vedr. overkørsel.........................
Matr. nr. 1 c, Gudum by og sogn, opførelse af lagerbygning ..
Matr. nr. 3 ks, Holmstrup, disp. fra byggefelt..............................
Matr.nr. 3 ku, Holmstrup, disp. fra byggefelt..............................
Matr.nr. 3 kz, Holmstrup, disp. fra byggefelt ....
Matr. nr. 178 bo, Slagelse bygrunde» ombygning af værkstedslokale til udlejnings værelser................................................................
Matr. nr. 2 av, St. Kongsmark by, disp. fra byggezone..............
Matr. nr. 1 gv, LI. Kongsmark by, disp. fra byggezone..............
Matr. nr. 80 c, Slagelse bygrunde, midlertidig kontorpavillon ..
Brænderigården, indretning af civildommerkontor...........................
Tillæg nr. 7 til bygningsvedtægten...................................................

55
55
55
55
63
63
63
72

72
72
74
85, 136
85, 111
94

104
104
104
114
114

126
126
136
136
136
140, 150, 207
144
147
147
147
147
147
147
147
150
150
153
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Tillæg nr. 8 til bygningsvedtægten ........................
Matr.nr. 1 dc, LI. Kongsmark, disp.fra byggezone....................
Matr.nr. 3 gs, Holmstrup, disp. fra byggezone.............................
Matr.nr. 8 dn, Holmstrup,disp. fra afstand til vejskel.............
Mur mellem matr.nr. 39 f, markjorderne og Kvægtorvet........
Matr.nr. 8 ef, Holmstrup,disp. fra afstand til vejskel.............
Matr.nr. 76 dn, markjorderne, disp. fra byggefelt.....................
Skælskørvej 19, disp. fra bygningsvedtægt for anvendelse til
kontorer....................................................................................................
Matr.nr. 3 hi, Holmstrup, disp. for indretning af erhve ns virksom hed..............................................................................................................
Matr.nr. 19 ab, Skovse,tilbygning.....................................................
Matr.nr. 3 b og 24 h, Holmstrup, opførelse af butikcenter........
Matr.nr. 8 fg, Holmstrup, disp. for afstand til skel.....................
Matr.nr. 31 b, Landsgrav, opførelse af lade og motionshus.........
Matr.nr. 8 t_, Landsgrav, disp. for opførelse af garagebygning ..
Matr.nr. 53u, Slagelse markjorder, disp. fra udnyttelsesgrad ..
Matr.nr. 29 bd, Bildsø, opstilling af ældre sommerhus ..............
Matr.nr. 15 aa^ Slagelse markjorder, disp. for afstand til skel .
Matr.nr. 3 lh, Holmstrup, disp. fra byggefelt...............................
Byggeri på matr.nr. 210 a, markjorderne, efter udstykning........
Matr.nr. 339 c, bygrundene, om- og tilbygning.............................
Matr.nr. 12 t_, markjorderne, disp. fra bygningsvedtægt, højde
bestemmelse ................................................................................................
Matr.nr. 410, bygrundene, indretning af udlejningsværelser..........
Matr.nr. 11 es, Keldstrup, disp. fra byggezone........................
Matr.nr. 11 fg, Kelstrup, disp. fra byggezone.................................

153
158
158
158
158
171
171

171
171
181
198
204
204
204
204
204
214
214
226
237
237
237
237
237

BYPLANER.
Byplanvedtægt for et område i Sydbyen.............................................
Bibeholdelse af barakbygning på 46 a og 59 af bygrundene........
Projekt til udvidelse af K.T.A.S.* central i Bredegade..............
Ændring af vedtægt nr. 4 for Stenstuegadekvarteret - byplan
vedtægt nr. 7............................................................................................

80, 143, 211
85, 136
85, 111

109, 154

BYRÅDET.

Byrådsmedlemmer.
Udvidelse af den kollektive ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer

77

253
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Byrådsmøder,

Mødet 22. maj (2. pinsedag) udsat til 23. maj ...........................
Aflysning af juli måneds møder .....................................................
Aflysning af ordinære møder i december mod afholdelse af
ekstraordinært møde den 18. december...........................................
Fastsættelse af ordinære møder 1973/74 ...........................................

20
47
140
230

BØRNEHAVESEMINARIUM, SLAGELSE.

Lejekontrakt vedr. matr. nr. 178 a_ af bygrundene.........................
Pavillonbygning........................................
Skitseprojekt til anlæg af ny parkeringsplads ...................................

20
28
106

BØRNEINSTITUTIONER.
Centralsygehusets Børneinstitutioner.......................................................
Rosenkildevejens Børneinstitutioner.......................................................

66, 162
106

CENTRALBIBLIOTEKET.
Bibliotekar Karen M. Kanding, afsked ...............................................
5
Niels Østerskov Jensen, bibliotekar.....................................................
5
Anny Elisabeth Hansen, kontorassistent...............................................
30
Kommuneassistent Jytte Andersen, afsked ...........................................
30
Yrsa Nielsen, overassistent ...................................................................... 30, 132, 198
Udbygning af telefonsystemet med en ”Minimat” ...........................
37
Jette Christensen, kommuneassistent...................................................
40
Ændring af åbningstiderne......................................................................
47
Kommuneassistent Birthe Felding, tjenestemandsansættelse............
50
Kontorassistent Ildiko Horvath, tjenestemandsansættelse.................
50
Kontorassistent Else M. Johansen, tjenestemandsansættelse............
50
Kontorassistent Jytte F. Nielsen, tjenestemandsansættelse..............
50
Kontorassistent Margrethe Nielsen, tjenestemandsansættelse............
50
Kontorassistent Edith K. Nielsen, tjenestemandsansættelse..............
50
Kontorassistent Tove E. Nielsen, tjenestemandsansættelse..............
50
Bibliotekar Torhild Larsen, afsked .........................................................
50
Bibliotekar Karen M. Kanding, ikke-tjenestemandsansat
bibliotekar med halv tjeneste..................................................................
50
Kommuneassistent Anne Marie Sørensen, tjenestemandsansættelse ..
61
Bibliotekar Bente Pedersen, tjenestemandsansættelse ...........................
69
Kontorassistent Ketty Sonja Nielsen, tjenestemandsansættelse..........
81
Bibliotekar Bente Pedersen, afsked .........................................................
81
Francis Ronald McCluskey, bibliotekar...................................................
81
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Bibliotekar Kirsten Tønnes Pedersen, varig ansættelse ..................
Nedlægning af bibliotekets filialer i Havrebjerg og Stillinge ....
Samarbejdsaftale mellem biblioteket og institutionerne Kolonien
Filadelfia og Statshospitalet Nykøbing Sjælland ..............................
Mette Baagø, børnebibliotekar .............................................................
Ændring af stillingsbetegnelser.............................................................
Afholdelse af offentlige filmforevisninger på biblioteket..............
Bibliotekar Claus Gunnar, varig ansættelse.......................................
Kontorassistent Ketty S. Nielsen, afsked ...........................................
Benyttelse af teknisk skoles EDB-terminal.........................................
Kommuneassistent Bente Frost Volt, tjenestemandsansættelse ....
Anne Grete Hansen, kommuneassistent.............................................
Kontorassistent Inger Gejel Knudsen, tjenestemandsansættelse ...
Børnebibliotekar Ellen Ladegaard, afsked .........................................
Bibliotekets beretning for 1971/72 .....................................................
Kontorassistent Anny Elisabeth Hansen, afsked .................................
Bibliotekar Francis McCluskey, halvtidsbeskæftigelse.....................
Opslag af stilling som bibliotekar på heltid ...................................
Fordeling af bogbestanden ved nedlægning af filial i Stillinge .
Anders Hjorth Jørgensen, bibliotekar.................................................
Leif Piesner Jørgensen, kontorassistent...............................................
Vicestadsbibliotekar Jeppe Hansen, afsked .........................................
Børnebibliotekar Aase Øer Gunnar, varig tjenestemandsansættelse
Kirsten Vorsaa, afdelingsbibliotekar...................................................
Jeanette Olsen, bibliotekar....................................................................

91
97

106,

230
111
121
121
144
155
163
166
179
179
179
195
198
198
198
207
211
232
232
232
232
232

CIVILFORSVARET.
Civilingeniør H. Kerstens, honorar som CF-leder.........................
Civilforsvarsassistent Kjeld Gross, tjenestemandsansættelse..........
Civilforsvarsleder H. Kerstens, afsked ...............................................
Civilforsvarsinspektør Erling Gnistrup, konstituering som civilfor
svarsleder til 30.6.1973 ........................................................................
Ina Birthe Jensen, kontorassistent ...................................................

30
61
166
166
198

DAGPLEJE.

Overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for dagpiejemødre gyldighed i Slagelse................................................................................

218

DE GAMLES HJEM.
Sygeplejerske Anny Darville, afsked.................................................

123
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DROSKEKØRSEL.

Viggo Jensen, droskebevilling.............................................................
Regulativ for hyrevogns kørsel i Slagelse..................... •.....................
Projekt til ændring af taxaholdepladseme på Nytorv.....................
Forhøjelse af droske takster...................................................................
Flytning af 2 holdepladser ved plejehjemmet til butikscentret
ved Byskov Alle......................................................................................
Centralforeningen af Lillebilforeninger - tildeling af 6 holde
pladser ......................................................................................................

14, 40
47
121
150
150
150

EJENDOMME, KOMMUNALE.
Nedrivning af værkstedsbygning bagslagtehuset...............................
Skovsøgade 16, nedrivning.......... .......................................................
Grunde ved Willemoesvej,oprydning ..................................................
Opfyldning og regulering af industriarealeme nord for Industrivej
Gudum kirke, restaurering af krucifixgruppe ...................................
Børnehaveseminarium, ny parkeringsplads .........................................
Matr.nr. 2 a og 3 a, Skovse og Ottestrup, rep. af stuehus........
Matr.nr. 18 a_, Skovse, "Kassebjerggård", udskiftning af døre ..
Akacievej, Mariendals Alle og Valbyvej, istandsættelse af lejlig
heder ..........................................................................................................
Post- og telegrafvæsenet, ansøgning om nedlægning af koaksial
kabel Kolding - København i ejendomme tilhørende Slagelse
kommune..................................................................................................
Nedrivning af "Frederikskilde”, matr.nr. 7 £, Holmstrup..........
Kommunehuset i LI. Valby, istandsættelse .....................................
Klosterbanken 16, udleje................................................
Bredegade 30, nedrivning...................................................................

30,69,91
47
50
77
37, 106
106
122
122
122

132
144,179, 186
198
198
230

EJENDOMME, KØB.
425 m2 af 7 bo og 7 by af Holmstrup, Thora Hansen.................
328 af bygrundene, Løvegade 25, Gunner Nielsen.........................
Parcel af 6 h af Holmstrup, Gustav Hansen.....................................
204 £ af bygrundene, C.R. Thomsen m.fl.......................................
12 af bygrundene, Bredegade 11, A. Albertsen.............................
7 cø af Holmstrup, Bror Thomberg Jensen.......................................
Mageskifte med H.J. Frandsen om arealer ved Valbygårdsvej ...
Mageskifte med Hans Høyer om 7 fd af Holmstrup.........................
10 a, Sønderupnørre by, Valdemar Christensen...............................
192.200 m2 "klosterjord”, boligselskaberne.......................................
430 m2 af 78 bz af markjorderne, Fællesorganisationens Bolig
forening til brug ved forlængelse af Ægirsvej...................................

23
31
41
57
57, 82
70
70
70
101
119
123
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Arealer fra 7 au og 7 er, Holmstrup, til off. sti .......................
Arealerhvervelse af areal af 14 at, Næsby ved Stranden, i for
bindelse med etablering af off. adgangssti til stranden samt
off. P-plads ..................................................... '.....................................
38 af bygrundene, Viggo Holm Jensen ...........................................
6.040 m2 af 7 cx, Holmstrup, Helge Petersen .............................
Parcel af 7 £, Havrebjerg, Anders Clausager...............................
Matr. nr. 210 £ bygrundene, Sygekassebygningen.........................
Erhvervelse af 7 er og del af 7 au, Holmstrup, i forbindelse
med anlæg af off. sti mellem Valbygårdsvej og udstykningen på
6 a og 7 a, Holmstrup..........................................................................
Arealerhvervelser og erstatninger vedr. 7 di, 7 dh, 7 cm, 7 ci,
7 ck, 40 £ og 40 i_, Holmstrup, i forbindelse med regulering af
GI. Enghavevejs udmunding i Lumbyesvej .......................................
Arealerhvervelse af 55 d, 55 o og 55 fi af markjorderne i forbin
delse med istandsættelse af Skovvejen ...............................................
Arealerhvervelse af 2 £ og 7 fn, Holmstrup, i forbindelse med
Beethovensvejs udmunding i Valbygårdsvej .....................................

134

166,

167,

211
167
167
194
180

189

198
198

211

EJENDOMME, SALG.
Parcel 18, 76 x af markjorderne, Georg Petersen.........................
278 1_ af markjorderne, Grethe K. Hansen . ...................................
3 fc af markjorderne, A/S Breko.....................................................
Parcel af 4 cx af Antvorskov Hovedgård, A/S Axelsen &, Thom
sen ........................................................
Parcel af 1 g_, af markjorderne, Priva-Kød ...................................
69 co af markjorderne, Lars Anton Petersen .................................
8 dc af Holmstrup, Flemming Marcher...........................................
8 cq af Landsgrav, John Adolph.......................................................
178 og 183 b, bygninger med jord tilliggende, Ole Larsen........
Parcel af 69 i_ og 69 h af markjorderne, Grønvold & Schou ....
Parcel af 8 hl af Landsgrav, Socialstyrelsen ...................................
Parcel af 8 hl af Landsgrav, Landsforeningen Evnesvages Vel ...
1 ls af markjorderne, Isa Hansen .....................................................
Mageskifte med H.J. Frandsen om arealer ved Valbygårdsvej ..
Mageskifte med Hans Høyer vedr. del af 7 cz og 7 cæ af Holm
strup ..........................................................................................................
Parcel af 1 d af Holmstrup, Anders Pedersen .................................
Parcel af 1 d af Holmstrup, Bjarne Nielsen...................................
30 m af Holmstrup, Eskild Carstensen.......... ,..................................
8 fy af Holmstrup, Eigil Brinch ..........................................................
Parcel af 155 af markjorderne med påstående bygninger, Tove
Olsen ..........................................................................................................

15
15
23

23
41
41
41
51
51
51, 101
51
51
62
70
70
70
70
70
82
82
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Parcel af 69 h af markjorderne, C.U. Christensen & Co. ..
78 bø af markjorderne, Mogens Nielsen, Moni Huset A/S ..
10 æ af Kirke Stillinge, Ema Lundsberg ...................................
Areal af Idagårdsjorden til boligselskaberne .............................
Disp. fra bestemmelsen om taghældning på 76 i_ af mark
jorderne ............................................................................................
Disp. fra bestemmelsen om taghældning på 76 _k af mark
jorderne ..........................
Forslag til salgspriser for 50 parceller af 7 a, Holmstrup ..
Lærerboligen Holmstrupvej 13 ....................................................
3 fd af markjorderne, Brian Struve...........................................
Parcel af 1 g_ afmarkjorderne, Niels Kristensen......................
Parcel af 1 g. af markjorderne, Veropa A/S ..........................
Parcel af 1 g_ af markjorderne, Erik Hjort ..........................
Parcel 1 af 78 aaf markjorderne, Ewald Jensen....................
Parcel 2 af 78 aaf markjorderne, Kirsten Glerup-Nielsen ..
Parcel 3 af 78 aaf markjorderne, Henry Ursin......................
1.700 m2 ved Rugvænget, Jens Åge Broby Nielsen..............
Parcel af 69 m af markjorderne, Papir-Industrien...................
3 fa af markjorderne, Torben B. Nielsen .................................
Lærerbolig Bagervej 25, Georg Brandt.........................................
Parcel af 7 er, Holmstrup, Karl Løgstrup.................................
Parcel af 7 _a, Holmstrup, Harald Nielsen.................................
Tillæg af areal til 40 e, Holmstrup, Gert Andersen, ved GI.
Enghavevejs udmunding i Lumbyesvej .......................................
Klosterbanken 16 ............................................................................
Parcel af 1 cæ, Antvorskov, U. Henriques .............................
Lærerbolig Holms trupvej 9...........................................................
43 b og 63 a af markjorderne (Slagelse offentlige Slagte
hus og Kvægtorv) Slagelse Andels Svineslagteri.....................
Parcel af 69 h af markjorderne, Post- og Telegrafvæsenet
Salg af 3 parceller af 8 gf, Holmstrup...................................

82
101
112
119

126

126
129
134, 156
134
145
145
156
156
156
156
156
167
180
180, 199
189
189
198
198
199
212

221
222
234

EL- OG VARMEFORSYNINGEN.
Montør Tage Rud Jensen, autoriseret fjemvarmeinstallatør ..
Udvidelse af varmecentralen på Færøvej ...................................
Opstilling af transformerkiosk på ’Møllegårdsskolens areal ved
Østre Alle ....................................
Smedemester Erik W. Nielsen, autoriseret fjemvarmeinstal
latør ..................................................................................................
Sanering af gadebelysningen på hovedvej I på strækningen
fra Fredensgade til Set. Knudsgade.........................................
Maskinfabrikant Jørgen M. Sørensen, autoriseret fjernvarmeinstallatør........................................................................................

14
40

58
69

129
155
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Regulering af indskudskapital i interessentskabet "Isefjordværket"
Kommuneassistent Ruth F. Hansen, tjenestemandsansættelse ....
Fællesmåling af el-forbrug i Skovsøgade 21 ...................................
Fællesmåling af el-forbrug i Bredegade 44-48 ...............................
Smedemester Gunnar A. Petersen, autoriseret fjemvarmeinstallatør..........................................................................................................
Belysning af parkeringsplads ved sygehuset.....................................
Afregning for 1972/73 for fjernvarmeforbrug - kr. 1,25 pr. m3
A* conto opkrævning for fjemvarmeforbrug 1973/74 - kr. 1,45
pr. m3 ....................................................................................................

175
179
196
196
198
207
218
218

FOLKEUNIVERSITET.
Etablering af samarbejde mellem vcksenundervisningsnævnene i
Fuglebjerg, Ringsted, Skælskør, Slagelse og Sorø med henblik
på at formidle tilbud om folkeuniversitet........................................

218

FORBRÆNDINGSANSTALTEN.
Tillægsbevilling kr. 100.000,- til konto 19 06 01-50, lønninger
Tillægsbevilling kr. 9.000,- til konto 19 06 06-7, maskiner og
inventar.............................................................................................
Tillægsbevilling kr. 14.000,- til konto 19 06 09-3, kørsel af
slagger............................
Tillægsbevilling kr. 121.288,- til konto 19 07 04-50, salg af
varme......................................................................................................
Bevilling kr. 490.000,- til prisstigninger og uforudsete udgifter
ved anlægget af forbrændingsanstalten..............
Hans M. Larsen, overenskomstansættelse som formand ..............
Maskinmester J.J. Mose, eengangsvederlag for indkøring af cen
tralen ........................................................................................................
Maskinmester J.J. Mose, forhøjelse af personligt tillæg eller
overflyttelse til tjenestemandsstilling...............................................
Bevilling kr. 25.000,- til køb af 2 containere med tilbehør til
opsamling af centrifugeret kloakslam samt flytning af slamarran
gementet ..................................................................................................
Udvidelse..................................................................................................

29
29
29

29
29
50
132
132

163
218

FORPAGTNING.
Alfred Albertsen, reduktion af forpagtningsafgift for 1 p og 1 hk
af markjorderne (Store og Lille Skovsøgård).....................................
91
Afholdelse af 1/2 af udgiften til etablering af veje, stier og par
keringspladser på areal udlejet tilhaveforeningen -Østervang”
129, 232
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Ungdommens Venner, benyttelse af boblehallen på uændrede
betingelser ........................................................................................
Nedrivning af bygningerne på 7 £, Holmstrup - Frederikskilde ..................................................................................................
7 f_, Holmstrup, forpagtes til Peter Hansen .............................
Arealer af Store Skovsøgård, 4 _b, Skovsø, del af 16 _a,
Skovsø, og Lille Skovsøgård, 20, Skovsø, gårdejer Niels
Ove Nielsen ......................................................................................
178, 179 og 183 b af markjorderne, forpagtes til Peter Hansen
Forlængelse af kontrakt vedr. 1 g_ af markjorderne, Marius
Christensen ........................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 1 k af markjorderne, Marius
Christensen........................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 4 e af markjorderne, Knud
Hansen ................................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 12 e af markjorderne, A/S
D.D.S.F..............................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 12 e af markjorderne, A/S
D.D.S.F..............................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 12 e af markjorderne, Marius
Christensen ......................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 21
af markjorderne, A/S
D.D.S.F..............................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 30 1_ af markjorderne, Peter
Hansen................................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 31 ab af markjorderne, N. P.
Nielsen..............................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 31 ak af markjorderne, N. P.
Nielsen..............................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 31 al af markjorderne, N. P.
Nielsen..............................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 69 £ af markjorderne, Forsorgs
centret for Vestsjælland.................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 69 k af markjorderne, Forsorgs
centret for Vestsjælland..................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 69 £ af markjorderne, Forsorgs
centret for Vestsjælland.................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 69 n m.fl. af markjorderne,
Forsorgscentret for Vestsjælland ...................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 69 r_ af markjorderne, Forsorgs
centret for Vestsjælland.................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 102 af markjorderne, Ame
Hansen................................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 157 af markjorderne, Tage
Sørensen .... *....................................................................................

129
144
144

190
200

223
223
223
223

223

223
223
223

223
223
223
223
223

223
223
223

223
223
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Forlængelse af kontrakt vedr. 171 m.fl. af markjorderne, For
sorgscentret for Vestsjælland .............................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 315 £ af markjorderne, K.F.U.M.
Forlængelse af kontrakt vedr. 368
af markjorderne, Peter
Hansen....................................................................................................
Forlængelse af kontrakt vedr. 8 ff , Landsgrav, Peter Hansen ..
Forlængelse af kontrakt vedr. 8 fg, Landsgrav, Peter Hansen ..
Forlængelse af kontrakt vedr. 5 o, Landsgrav, Annelise Sørensen
Forlængelse af kontrakt vedr. 11 £, LI. Valby, Erik G. Sørensen
10 p, Sønderupnørre, forpagtes til gdr. Hans Olsen.......................

223
223
223
223
223
223
223
223

FORSAMLINGSHUSE.

A/S Tyvelse Forsamlingshus - tilskud .................................................
Andelsselskabet LI. Valby Forsamlingshus - tilskud.........................
Hallelev Forsamlingshus - tilskud.........................................................

2,

207
150
207

FRAGTMANDS- OG RUTEBILKØRSEL.
Odense - Nyborg - Holbæk m.v., Jens P. Hansen, koncession ...
Korsør - København, Eva Birkegaard, optagelse af datter Lene
Davidian som medindehaver...................................................................
Korsør - Roskilde, Generaldirektoratet for Danske Statsbaner, for
nyelse af tilladelse ....................................................................................
Slagelse - Fuglebjærglund og Fuglebjerg - Næstved, overdragelse
til Ole Andersen........................................................................................
Skive - Viborg - Slagelse - Næstved - Vordingborg, Ejvind Nissen,
koncession ....................................................................................................

40
69

123
123
211

FREDNING.

Opførelse af bygning med 10 klublejligheder på 1 h af Antvorskov

132

FREMMEDARBEJDERE.

Etablering af tolke- og oplysningscenter...........................................

197

GADER, VEJE OG PARKERINGSPLADSER.

Udførelse af 1. etape af Antvorskov Alle i sommeren 1972 ........
Vejrabat langs Klosterbankens østside cverdrages til Slagelse so
ciale Boligselskab....................................................................................

3
6
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Ny parkeringsplads nord for Bildsø Skov .....................................
6, 21,
Navngivning af 9 boligveje på 6 £, Holmstrup......
12
Navngivning af 8 boligveje på 7 a_t Holmstrup......
12
Navngivning af 2 boligveje på 1 bt, Antvorskov Hovedgård
Navngivning af 1 boligvej på 1 dn, Antvorskov Hovedgård .
Navngivning af sidevej til Slotsalleen ved 1 df m.fl.
12
Navngivning af parallelvej vest for Skælskørvej v. viadukten
Navngivning af parallelvej øst for Skælskørvej v. viadukten
Navngivning af sidevej til Kalundborgvej v. vandværket ....
Navngivning af sidevej til Kalundborgvej v. renseanlægget ..
Navngivning af sidevej til Slotsalleen v. Liselund ...................
Navngivning af sidevej til Ingemannsvej ved 363 b m.fl. ...
Navngivning af sidevej til Fynsvej ved 15 £ m.fl......................
Sidevejen til Kalundborgvej - Elmevej - ændres til Ellevej ..
Del af Ny Næstvedvej, der indgår i hovedvejen - ændres til
Sdr. Ringgade ......................................................................................
Åsteds- og forligs forretning med 6 ejendomme ved pålagte over
sigtsservitutter ved Tubavejs udmunding i Valbygårdsvej........
Projekt til lukning af GI. Holbækvej ved Sorøvej - forhand
ling med ejeren af 69 bh om erhvervelse af 55 m2 til for
målet ..................................................................................................
Privat fællesvej fra Mariendals Alle til gartneri på matr. nr.
8 e og 40 c, Landsgrav.................................................................
5 s, 5 t, 5u, 5 v og 5 x af Landsgrav - vejbidrag til
Hjorthøjvej ..........................................................................................
Regulering af Slotsgades østlige fortov ud for Brænderigården
samt flytning af belysningsstandere ud for bygningen til Slots
gades vestlige fortov..........................................................................
Anlæg af fortov og etablering af vejbelysning i Valmuevejs
sydside på strækningen mellem Tidselbjergvej og Holbæk lan
devej ......................................................................................................
Navngivning af passagen Nytorv-Centerområdet - “Promenaden"
Opsætning af tavler ved de offentlige adgangsveje til stranden
om offentlig adgang..........................................................................
Opsætning af skilte ved kommunegrænsen og bygrænsen på de
vigtigste indfaldsveje til Slagelse.................................................
Bevilling kr. 2.000,- til oprydning på kommunens grunde ved
Willemoesvej ........................................................................................
Etablering af fodgængerfelt med belyste tavler og gult blinklys
over Frederiksgade vest for Set. Mikkelsgade og samme over
Holmstrupvej ved Marievangsskolen...............................................
Overenskomst om vilkårene for Slagelse kommunes overtagel
se af amtskommunens nuværende landevej 601, Saltofte Slagelse, på strækningen øst om Næsby ved Skoven...............
Bevilling kr. 100.700,- til forlængelse m.m. af Rugvænget

23

12
12

12
12
12
12
12
12
12
12

12
22

22
22
22

28

32
47
47
47
50

58

58
59
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Etablering af 2 overkørsler fra 8 fk af Landsgrav til Hjorthøjvej
- Vestsjællands Mejeriselskab................................................................
61
Etablering af parkeringsplads ved Nordrup Kirke.............................
61
Anlæg af parkeringsplads og stier m.v. ved ”Vesthallen” ............
66
Færdiggørelse af den sydlige del af H.P. Hansens Plads ................
77
Navngivning af sidevej vest for Lillevangsvej ...................................
77
Navngivning af 3 sideveje syd for Lillevangsvej ........ ......................
77
Navngivning af sidevej til Antvorskov Alle................................... ..
77
Navngivning af 3 sideveje til Teglværksvej .......................................
77
Navngivning af sidevej til GI. Næstvedvej .........................................
77
Navngivning af 2 private veje ved Andersvænge .............................
77
Istandsættelse af Skovvejen fra 361 b af markjorderne til svinget
ved kirkegården........................................................................................
83
Pålægning af byggelinier på ejendomme langs Bredegade............
88
Projekt til lukning af Skovvejen .........................................................
88
Etablering af vendeplads ved lukning af GI. Holbæk vej ved
Sorøvej......................................................................................................
91
Påligning af vejbidrag til 3 ejendomme øst for Orionvej..........
100
Navneændring til Willemoesvej af del af Herluf Trollesvej mel
lem Strandvejen og Willemoesvéj .....................................................
106
Ændring af vejnavn "Lergraven” til "Teglparken" .......................
106
Optagelse af stien fra Gormsvej til Gormsvej 46 som off. sti ..
121
Projekt til ændring af taxaholdepladseme på Nytorv.................
. 121
Projekt vedr. Ægirs vejs forlængelse.................................................
123, 196
Forlig med P. E. Lystrup vedr. afståelse af 35 m2 af 5 b, Kin
dertofte, til regulering af kommunevej nr. 293 ...........................
123
Forlægning af landevej 601, Saltofte - Slagelse, ved LI. Ebberup...............................................................................................................
129
Navngivning af veje på vandtåmsarealet ..........................................
129
Sanering af gadebelysningen på hovedvej I på strækningen fra
Fredensgade til Set. Knudsgade........................................................
129
Udformning af lokalt vejnet i Skovseområdet.................................
140, 230
Ensretning af gader i den indre by.....................................................
140
Disp. fra bestemmelsen om placering af overkørsel på 8 fi,
Holmstrup, Steen Engelbrecht.............................................................
144
7 off. parkeringspladser på Ridehus pladsen til rådighed for politiet
150
Anlæg af Merkurvej.................................................................................... 163, 185
Åsteds- og forligs forretning vedr. arealerhvervelse af ca. 3.175 m2
samt tinglysning af oveisigtsdeklaration vedr. 330 m2 af 14 at,
Næsby ved Stranden - off. adgangsvej og off. P-plads..............
166, 211
Skitseprojekt til regulering af landevej 602, Slagelse - Snertinge
185
Navngivning af veje fra udstykningen af 11 £, Kirke Stillinge ..
185
Arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af offentlig sti mel
lem Valbygårdsvej og udstykningen af 6 a og 7 a, Holmstrup . .
189
Udkast til indretning af parkeringsplads ved Brænderigården........
196

263
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Forslag til vejnavne for diverse Kommuneveje i landdistrikterne
Forslag til ændringer af nogle bestående vejnavne i byområder
ne og i sommerhusområdet...............................................................
Navneændring af Idagårdsvej til Gækkelundsvej ...........................
Navngivning af Lillevangsvejs forlængelse til Idagårdsvej........
Regulering af GI. Enghavevejs udmunding i Lumbyesvej..........
Istandsættelse af Skovvejen..............
Overkørsel til Byskovvej fra 2 parceller af 77 bt og 77 cd af
markjorderne, påligning af vejbidrag .............................................
Overenskomst med amtsrådet om de bynære veje ved Slagelse
Belysning af parkeringsplads ved sygehuset...................................
Servicestation på 55 £ af markjorderne, Sorøvej 6 .....................
Åstedsforretning med grundejere om arealerhvervelse i forbin
delse med Beethovensvejs udmunding i Valbygårdsvej ...............
Etablering af fodgængerfelt over Jernbanegade ved Vestsjællandscentret....................................................................................................
Ophævelse af adgangsbegrænsninger pådiverse kommuneveje
Oversigts forholdet ved vejkryds i Lille Nordrup.............................
Etablering af veje, stier og parkeringspladser i havekolonien
"Østervangs” udvidelse......................................................................

196

196
196
196
198
198
202
207
207
211

211

218
218
218

232

GASFORSYNINGEN.
Arne Johansen, autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester........
Omlægning af I/S Skælskørgas*gasledning på strækning ca.
800 m nord for Lundforlund - udført som anlægsarbejde..........
Kontorassistent Gunner Larsen, tjenestemandsansættelse..............
Kontorassistent Inger B. Jensen, tjenestemandsansættelse.............

61

162
179
179

HISTORIE, SLAGELSES.

Indkøb af 1000 stk. "Slagelseegnen"..................................................

77

HJEMMESYGEPLEJE.

Oprettelse af stilling som hjemmesygeplejerske.............................

175

HUSLEJENÆVN.

Valg af ny formand ..............................................................................
Valg af medlemmer og suppleanter.................................................
Opretholdelse af reglerne om huslejekontrol.....................................

37
49
230

264

SAGREGISTER
INTERESSEGRUPPER,
Interessegrupper i vinteren 1972/73 ...............................................
Interessegrupper i sommeren 1973 .................................................

77
218

JERNBANER.
Tiltrædelse af en modemiseringsbevilling til Høng - Tølløse
jernbanen................................................................................................

218

KABLER, NEDLÆGNING PÅ KOMMUNALE EJENDOMME.

Nedlægning af del af koaks ialkabelanlægget København - Kolding
i 4 cx, Antvorskov Hovedgård, 15 a_ af markjorderne og 7 a af
markjorderne............................................................................................

132

KINO-TEATRET.

144
175

Aflønning af direktør Henry Sørensen .................................................
Tilslutning til DBI (Danske Biografers Indkøbskæde).................

KIRKER.

Restaurering af krucifixgruppen i Gudum Kirke.................................

37,

106

KLOAKVÆSEN.
Etablering af nedgravede samletanke for husspildevand................
Forlig med ejerne af 7 an af Holmstrup og 12 £ af markjorder
ne i forbindelse med kloakledninger lagt over grundene............
Forlængelse af off. spildevands- og regnvandsledninger i Margrethevej ..................................................................................................
Lægning af hovedkloak på 231 a. af markjorderne.........................
Søren Moll Nielsen, autorisation som kloakmester.........................
Projekt til kloakering af område i Sydbyen ....................................... 79J00,
Sanering af kloakforholdene i Kirke Stillinge...................................
Niels Rytter, autorisation som kloakmester.......................................
Kloakering ved projekteret rækkehusbebyggelse øst for Søndermarksvej................................................................................................................
123,
Levering af slamsuger, kr. 152.409,50 .............................................
Kloakering af 7 a, Holmstrup - bevilling kr. 810.000,-.............
Etablering af hovedkloakledninger over 8 hl, Landsgrav - bevil
ling kr. 80.000,-

12
22
22
50
50
209
106
111

155
155
163
163

265
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Overdragelse til H. Jul. Fjerring A/S af udarbejdelse af detail
projekt, . udbudsmateriale og tilsyns førelse vedr. kloakering af
udstykningsområderne Herthalund og Teglparken...........................
Kloakering af 19 at og 19 au, Skovse ...........................................
Fritz Bomebusch, autorisation som kloakmester.............................
Etablering af hovedkloakledninger i Baldersvej ...............................
Egon Jørgensen, autorisation som kloakmester.................................

166
179
211
221
232

KOMMUNALE SAMMENSLUTNINGER.
Foreningen af kommunale elværker, generalforsamling.................
Kommunernes Landsforening, ordinært delegeretmøde...................

28
120

KOMMUNEGARANTI FOR LÅN.

Nordrupvester Vandværk, garanti for 3 lån, kr. 120.000,-........
Kirke Stillinge Vandværk, garanti for lån, kr. 180.000,-..........
Lille Ebberup - Næsbyskov Vandværk, garanti for 3 lån,
kr. 150.000,- ............................................................................................

12
20
97

KUNST.

Indkøb af kunst for kr. 10.000,- til kommunale institutioner ....
140
Indkøb af 2 relieffer for kr. 2.000,- til bibliotekets gårdhave ...
140
Køb af skulpturen ”Felix, knælende dreng" af billedhuggeren
Jens Chr. Ebbestad.................................................................................... 185, 230

LEGATER.

Værtshusholder Gudmann Nielsensmindelegat.....................................
Slagelse kommunes legat for studenter...............................................
Jubilæumslegatet af 1956 ........................................................................
Karen Favrholdts legat............................................................................
Købmand Carl Husted Andersenslegat..................................................
Bankdirektør, købmand P. Thomsen og hustrus mindelegat..........
Fabrikant Vilh. Langes legat..................................................................
Justitsråd F.C. Bech og hustrus sølvbryllupslegat...............................
F.C. Hansens legat....................................................................................
Caroline Sælboes legat........................
Elise Christine Møllers legat....................................................................
C.A. Lindberg og hustrus legat.............................................................
Købmand Chr. Jensens legat....................................................................

7
42
42
71
102
102
102
133
133
168
168
201
233

266
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LEGEPLADSER.

Forslag til etablering af legeplads på Ægirsvej 29.....................

20

LEVNEDSMIDDELKONTROL.
Beretning..............................................................................................

11

LOKALHISTORISK ARKIV.
Reviderede vedtægter for ”Lokalhistorisk arkiv for Slagelse og
Omegn" ................................................................................................
Aflønning af arkivar Frederik Andersen.........................................

77
232

LOSSEPLADSER,
Overførsel af overskudsjord fra Vandtåmslodden til Store Frederikslund til afdækning af losseplads ved Ulvsmose.......................

147

LUKKELOVSDIS PENS ATION.

J. E. Lindquist, Næsby Strand, åbent til 22.00 alle ugens dage
Kurt Jørgensen, Bildsø Strand, åbent til 21.00 alle hverdage ...
Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe afgørelse om ansøgning
om tilladelse til udvidet åbningstid i sommerhusområdet............

5
5
5

MÆLK.

Ændringer i mælkepriser........................................................................
Ordning, hvorefter udgiftsfordelingen af mælkekontroludgifter
administreres samlet for alle kommuner,der forhandler 0.K.S.’
produkter..................................................................................................

36,

196

185

OVERENSKOMSTER, FAGLIGE.

Overenskomst for tandteknikere ...........................................................
Regler for fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser............
Ledere ved alderdomshjem samt syge- og plejehjem, det ixke
har uddannelse som statsautoriserede sygeplejersker samt disses ægte
fæller ......................................................................... ....................
.,
Tillæg vedr. ledere ved alderdomshjem samt sygt' og plejehjem,
ikke-tjenestemandsansatte sygeplejeassistenter og tin: .-dønnede syge
plejersker samt sygehjælpere..................................

1
11

11

27

267
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Fornyelse af overenskomst om aflønning m.v. af ikke-tjene
stemandsansatte laborantelever, laboranter og laboratorietekni
kere ........................................................................................................
Fornyelse af overenskomst vedr. konstruktører og tekniske teg
nere ........................................................................................................
Overenskomst for husassistenter, husmoderafløsere og hjemme
hjælpere ..................................... ...........................................................
Aftale vedr. socialrådgiveruddannet personale ...............................
Klassificering og indplacering af bibliotekarisk uddannet perso
nale ..........................................................................................................
Ferieregulativ for kommunens tjenestemænd samt oversigt over
feriebestemmelser for ikke-tjenestemandsansatte lønmodtagere
Normalinstruks for pedeller/skolebetjente ....................................
Oversigt over klassificeringer af tjenestemænd og indgåede
overenskomster......................................................................................
Fornyelse af tjenestemandsaftale og overenskomster vedr. øko
nomapersonale ............................. ..................................
Overenskomst for dagpiejemødre.....................................................
Overenskomst for juridiske kandidaters og universitets økonomer
Overenskomst med diverse håndværkerforbund om beregning af
svendeanciennitet................................................................................
Fornyelse af overenskomst for plejehjemsassistenter og pleje
hjemsassistentelever ............................................................................
Tillæg vedr. bestemmelserne om afctandsgodtgørelse til ar
be jdsmænd samt tillæg vedr. samme godtgørelse til gartneriarbejdere og faglærte gartnere.......................................................
Tillæg til overenskomst mellem landsforeningen og Husligt Ar
bejder Forbund vedr. aflønning m.v. af ikke-tjenestemandsan
satte husmoderafløsere og hjemmehjælpere...................................
Opsparingsordning for ikke-tjenestemandsansat kontorpersonale
Fornyelse af overenskomst vedr. beskæftigelseshjælpere............
Fornyelse af overenskomst vedr. dyrlægers ansættelsesforhold ...
Tilskudsordning for sygeplejersker, der uddanner sig til sund
hedsplejersker ......................................

19,

139

76
76
76
76

87
96
105

105
120, 174
128
139
139

161

174
195
195
217
229

PENSIONISTER.

Reservering af boliger i planlagt byggeri for handicappede i Ka
lundborg ..................................................................................................

195

PERSONALE.
Fuldmægtig Knud Aage Christiansen - autoriseres til at foretage
udpantninger for skatter og afgifter under Stougårds sygdom ....

18

268

S AGREGISTER
Fuldmægtig Hugo Schmidt, skatterevisor .....................................
Fuldmægtig Mogens Pedersen, skatterevisor .................................
Telefonistinde Dorthea Nielsen, afsked .......................................
Rådstuebud Svend Aage Nielsen, afsked.........................................
Magda Hansen, kontorassistent med anciennitet fra tiltrædelsen
af stillingen (1.5.1971)......................................................................
Jørgen Ankjærgaard, afdelingsingeniør...........................................
Tilbud til kontorassistenter, der er aflønnet med 4. eller høje
re løntrin - senest efter 2 års beskæftigelse som kontorassistent
- om enten tjenestemandsansættelse eller penaonsforsikring ....
Aage Kombeck Hansen, pantefogedassistent...................................
Kommuneassistent Sonja Pedersen, tjenestemandsansættelse.......
Kommuneassistent Hanne Hansen, tjenestemandsansættelse.......
Kontorassistent Tove Thomsen, tjenestemandsansættelse............
Kommuneassistent Tina Petersen, tjenestemandsansættelse.......
Kommuneassistent Lilian Y. Hansen, tjenestemandsansættelse ..
Kommuneassistent Inge B. Christiansen, tjenestemandsansættelse
Ernst Ingvard Pedersen, rådstuebud .................................................
Kommuneassistent Anny Nielsen, a feked .......................................
Lizzi Noye, kommuneassistent.........................................................
Kommuneassistent Conny Irene Nielsen, tjenestemandsansættelse
Kommuneassistent Kirsten Nielsen, tjenestemandsansættelse ...
Kommuneassistent John Jul Jensen, tjenestemandsansættelse ...
Kommuneassistent Tom Charles Jensen, afeked..................
Overassistent Hanne Madsen, varig ansættelse.............................
Kommuneassistent Grethe Grauengaard, heltidsbeskæftigelse ...
Kontorassistent Knud Nørregård, tjenestemandsansættelse..........
Kommuneassistent Inge-Lise Brown, permanent halvdagsbeskæf
tigelse ....................................................................................................
Kommuneassistent Karin R. Jensen, fortsatdeltidsbeskæftigelse
Kommuneassistent Anne Jensen,tjenestemandsansættelse...........
Arno Hansen, overassistent...............................................................
Bente Jensen, overassistent...............................................................
Tove Olsen, overassistent................................................................. Ole Pedersen, overassistent...............................................................
Medhjælper for bygningsinspektøren ved sagsstyring og sagsbe
handling ................................................................................................
Kommuneassistent Hanne Munksgaard, tjenestemandsansættelse
Kommuneassistent Jørgen Jørgensen, tjenestemandsansættelse ..
Kommuneassistent Annette Jakobsen, tjenestemandsansættelse ..
Overassistent Anne Lise Jensen, fortsat deltidsbeskæftigelse ....
Kommuneassistent Annette Wehrs, afeked .......................................
Kontorelev Lis Petersen, kontorassistent ...........................................
Kommuneassistent Villy Sørensen, fast ansættelse.........................

22
22
22
30

30
30

30
40, 50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
61
61
61
69
81
81
81
100
144
155
155
155
155
155

155, 198
166
166
166
166
179
179
179
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Kontorassistent Alice Hansen, fast ansættelse...........................
Kommuneassistent Asta Christensen, tjenestemandsansættelse .
Kontorassistent Elise H. Petersen, tjenestemandsansættelse ...
Kontorassistent Birthe Nielsen, tjenestemandsansættelse..........
Fuldmægtig Bendt Nielsen, afsked ..................................
Bygningskonstruktør Arne Johansson, afsked ...............................
Opslag af stilling som bygningskonstruktør.................................
Overassistent Karen Grauengaard, nedsættelse af arbejdstid ..
Kommuneassistent Helle H. Jensen, deltidsbeskæftigelse ....
KommuneassiStent Anne-Grethe Hansen, heltidsbeskæftigelse
Kommuneassistent Kirsten Nielsen, afsked .................................
Kommuneassistent Villy Sørensen, afsked ...................................
Omnormering af 1 fuldmægtigstilling ved skolevæsenets kontor
til 1 ekspeditionssekretærstilling...................................................
Ekspeditionssekretær Bente Rothmann, kontorchef.....................
Kommuneassistent Hanne Hansen, overassistent.........................
Carl Clement Olsen, fuldmægtig.................................................

179
179
179
179
198
198
198
221
221
221
221
221
232
232
232
232

PLEJEHJEM.
Dorthe Hansen, tjenestemandsansat 1. assistent.......................
Betty Vedstesen, tjenestemandsansættelse...................................
Betty Vedstesen, afsked ..................................................................
Kontorassistent Tove Laisen, afsked...........................................
Kontorassistent Jytte Kristensen.....................................................
Normering af stilling som afdelingssygeplejerske.....................
1. assistent Dorthe Hansen, afsked.............................................

40
40
50
155
155, 166
155, 232
188

REGNSKAB OG REVISION.
Regnskab 1971/72 ..............................................................................

165

RENOVATION.

Disp. fra dagrenovationsordningen ..................................................
Jordfyld på lossepladsen i Holmstrup....................................
Køb af lastvogn til renovationskørsel.............................................
Mogens D. Nielsen, afhentning af renovationssække i sommer
husområdet ............................................................................................
Valdemar Skaarup, forlængelse af kontrakt vedr. tømning og
bortkørsel af natrenovation fra sommerhusområdet.....................

39, 58
196
211
221
232

270
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RENSEANLÆGGET.
Tillægsbevilling kr. 30.000,- til konto 19 02 01 01-2, lønnin
ger vedr. renseanlægget......................................................................
Bevilling kr. 246.000,- til merudgifter til slambehandlingsan
lægget ......................................................................................................
Overenskomst mellem D.D.S.F. og byrådet om rensning af
spildevand fra gærfabrikken...............................................................

29

29

140

RETSVÆSEN.
Oprettelse af lokalnævn ialle landets politikredse.......................
Ændring i politivedtægten.................................................................

47
218

RÅDHUSET.

De politiske partiers benyttelse af byrådssalen til møder..........

155

SKATTEEFTERGIVELSE.

Ansøgninger.. 5, 14,40,61,69,91, 100,

123, 144, 155, 166, 188,221,232

SKOLELÆGEORDNING.

Helbredsundersøgelser af børn over undervisningspligtig alder
Skolelæge E. Bastholm, skolelæge for samtlige skoler i kom
munen ................................. ................................................................
Oprettelse af stilling som skolesundhedsplejerske.......................

88
91
151, 166

SKOLETANDPLEJE.
Bømetandlæge Kirsten Rung, nedsat arbejdstid .........................
Lars Lund, tjenestemand på prøve som heltids bømetandlæge
Vibeke Juul, tjenestemand på prøve som heltidsbørnetandlæge
Cheftandlæge Inge Hultin, omnormering af stillingen til overtandlæge på skalatrin 50 ...................................................................
Støtte til skolesøgende børns tandpleje.........................................
Bømetandlæge John L. Larsen, varig ansættelse.........................

30
30
30
91
196
211

271
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SKOLEVÆSEN.
Folkeskolen.

Projekt til idrætspladsen ved Marievangsskolen .......................
Ny skole i Østbyen - Søndermarksskolen 3, 12, 22, 75, 88, 106, 150,
198,
Ansøgning om stipendier fra elever på Nørrevangsskolen ....
Overlærer Aase Carstensen, nedsættelse aftimetal ..................
Lærer K.L.B. Rasmussen, timereduktion ved deltagelse i
kursus ................................................................................................
Anna Frostgård, timelærer...........................................................
Timelærer Mogens Schmidt, varigansættelse...........................
Ophævelse af overenskomst med Hashøj kommune vedr.
undervisning af børn, der fra andre kommuner optages i
specialklasser på Nørrevangsskolen.............................................
Steen Lud vigsen, fast lærer.........................................................
Jørgen Kjeldstrup, fast lærer.......................................................
Timelærer Else Toft Svendsen, varig ansættelse.....................
Timelærer Bitten Komerup, varig ansættelse...........................
Overlærer Inge Christensen, orlov .............................................
Overlærer Niels Bendt Thomsen, orlov.....................................
Lærer Finn A.H. Pedersen, afeked .............................................
Haveanlæg, Nørrevangsskolens 3. etape..................................
Ændring af skoleplanen................................................................ 38, 121, 150,
Ændring af undervisningsplanen ...................................................
Lærer Bjørn Rönhild, afsked .........................................................
Lærer Geske Hartvig, afsked .......................................................
Lærer Max Pedersen, timenedsættelse ved deltagelse i kursus
Rørforbindelse med tilh. brand ven til ved Hallelev skole ....
Normering af stilling som socialrådgiver på skoleplanen ...
Lærer Hanne M. Berthelsen, afsked.........................................
Lærer Verner Schou, aflønning efter lønramme 27 som er
hvervsorienteringskonsulent .........................................................
Lærer Niels Juul Dalsgaard, aflønning efter lønramme 29
som skolebibliotekskonsulent.......................................................
Lærer Elsebeth Madsen, afsked...................................................
Lærer Werner Poulsen, varig ansættelse...................................
Alice Holm Nielsen, skolekonsulent for specialundervisning
Preben Bacci, skolekonsulent for kuratorvirksomhed...............
Reparation af gymnastiksalsbygningen og tilbygningen til
denne på Vestre skole....................................................................
Lærer Ole Kajberg, medregning af 2 1/2 time i ugentligt
timetal..............................................................................................
Timelærer Agner Stisen Boel, varig ansættelse...................

2
172
232
5
17

17
17
17

28
35
35
35
35
35
35
35
37
207
38
56
56
56
58
60
64
64

64
86
86
86
86

106
115
115
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Bevilling kr. 52.000,- til Nørrevangsskolen, 3. etape........
Skolesekretær Ruth S. Pedersen, tjenestemandsansættelse ....
Skolesekretær Bodil Forsberg, tjenestemandsansættelse..........
Skolesekretær Inge Videbæk, tjenestemandsansættelse............
Lærer Inger E. Dall, afsked .........................................................
Lærer Frode Jensen, afsked ...........................................................
Lærer Kiisten Jensen, orlov...........................................................
Uddeling af kommunale stipendier...............................................
Rita Moll Nielsen, timelærer.........................................................
Jørn Holm, lærer................................................................................
Ole Justesen, timelærer............................................................... ,.
Ansøgninger om optagelse på Danmarks Lærerhøjskole samt an
søgninger om vikartilskud .............................................................
Lærerinde Hanne Rovsing Nielsen, orlov ...................................
Udbygning af Marievangsskolen med 1 fløj .............................
Småbørnslærerinde Signe K. Andersen, oprykning i lønramme
17 ........................................................
Skoleinspektør ved Søndermarksskolen .......................................
Lærer Eli S. Kristiansen, afsked ...............................................
Lærer Else M. Clasen, overlærer...............................................
Lærer Hanne Søgaard, overlærer.................................................
Lærerne Hanne og Otto Steenholdt, forlængelse af orlov ...
Lærer Gitte Sørensen, forlængelse af orlov.............................
Lærer Inge Christensen, forlængelse af orlov...........................
Lærer Ingelise Frøkjær-Jensen, orlov.................
Lærer Henning Madsen, forlængelse af orlov.......... ................
Lærer Dina Olesen, nedsættelse af pligtigt timetal..............
Lærer Kiisten Dalsgaard, nedsættelse af pligtigt timetal ...
Lærer Gurli Lauritzen, nedsættelse af pligtigt timetal........
Lærer Bodil Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal............
Lærer Kiisten K. Olsen, nedsættelse af pligtigt timetal ....
Lærer Sonja Johnsen, nedsættelse af pligtigt timetal............
Lærer Edith Nørgaard, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Kirsten Kajberg, nedsættelse af pligtigt timetal........
Lærer Pia Hansen, nedsættelse af pligtigt timetal.................
Lærer Vera Jacobsen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Karen Storm, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer E.M. Henneke, nedsættelse af pligtigt timetal...........*
Lærer Kirsten Kiilerich, nedsættelse af pligtigt timetal........
Lærer Birthe Tofterup, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Grete Hussmannnedsættelse af pligtigt timetal........
Lærer Else Nørskov, nedsættelse af pligtigt timetal..............
Lærer Signe S. Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal ....
Lærer Vera Kristensen, nedsættelse af pligtigt timetal..........

162,

141
155
155
155
159
159
159
172
172
172
172
193
193
209

215
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
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Lærer Annemarie Glöde, nedsættelse af pligtigt timetal........
Lærer Bente B. Petersen, nedsættelse af pligtigt timetal........
Lærer Birthe Skouby, nedsættelse af pligtigt timetal.................
Lærer Steen Jespersen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Karen Post, nedsættelse af pligtigt timetal.....................
Lærer Ingelise Frøkj ær-Jensen, nedsættelse af pligtigt timetal
Lærer Aase Carstensen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Kirsten Schou, nedsættelse af pligtigt timetal..............
Lærer Bodil B. Schmidt, nedsættelse af pligtigt timetal........
Lærer Birgit Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal..............
Lærer Anne M. Florentzen, nedsættelse af pligtigt timetal ..
Lærer Flemming Plamboeck, nedsættelse af pligtigt timetal .
Lærer Aase Madsen, nedsættelse af pligtigt timetal.................
Lærer Yrsa Hansen, nedsættelse af pligtigt timetal...................
Lærer Birgit H. Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Alice Kleis, nedsættelse af pligtigt timetal.....................
Lærer Bjørn Ottosen, nedsættelse af pligtigt timetal.................
Indkøb af service m.v. til brug i Nørre vangsskolens kantine .
Lærer Edith Sørensen, forskel mellem egen løn og vikarløn
under deltagelse i studium .............................................................
Lærer Aase Madsen, fri vikar under deltagelse i kursus........
Lærer Mogens Schmidt Pedersen, nedsættelse af pligtigt time
tal ......................................................................................................
Lærer Margit Hansen, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Vita Gejl, nedsættelse af pligtigt timetal.......................
Lærer Ib Pedersen, nedsættelse af pligtigt timetal.....................
Lærer Ole Kajberg, nedsættelse af pligtigt timetal...................
Lærer Peter Clemmensen, nedsættelse af pligtigt timetal ....
Lærer Knud Post, nedsættelse af pligtigt timetal.......................
Lærer Minna Sønderriis, nedsættelse af pligtigt timetal..........

227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
227
232
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238

Gymnasiet og HF-kursus.
Lektor Birte Jacobsen, forlængelse af orlov .................................
Ulla Marie de Visme, overenskomstlønnet adjunkt...................
Anne C. Brostrøm, overenskomstlønnet cand.phil. ...................
Skolesekretær Annelise Tümmler, tjenestemandsansættelse ....
Studielektor Flemming Dall, afsked...............................................
Adjunkt Ulla Marie de Visme, afsked...........................................
Lektor Birte Jacobsen, afsked...........................................................

17
64
64
155
159
182
215
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Fritidsundervisning m,m.

Dækning af kørselsudgifter til lærere i aftenskolen udover 40 km
fra bopæl..............................................................................................
Tilskud til uddannelse af ledere og instruktører for børn og unge
Ungdomsskoleinspektør Niels Borup. Marievangs ungdomsskole, afsked
Ændring af ”Ungdomsskoleplanen for Slagelse kommune” ..........
Interessegrupper......................................................................................
77,
Jane B. Carlsen, Rønde Højskole, tilskud til studietur til Rom

20
20
40
47
218
227

Skolevæsen, diverse.
Oprettelse af børnehaveklasser på Nørrevangsskolen 1972/73 ....
Vivi Steensberg, børnehaveklasseleder...............................................
Magaret Lee Frausing. børnehaveklasseleder.......................................
Lærer Vivi Steensberg, honorar for arbejde med etablering af
børnehaveklasser ved Nørrevangsskolen...............................................
Børnehaveklasseleder Elisabeth Steensberg, afsked ...........................
Mitzi Rosasco, ikke tjenestemandsansat børnehaveklasseleder ....
Børnehaveklasseleder Vivi Steensberg, varig ansættelse................
Aflønning af skolesekretærer.................................................................
Bortsalg af lærerboliger.........................................................................
Lejlighed til pedellen ved Søndermarksskolen........................

2
64
64

86
86
115
127
155
180
207

SLAGELSE-HALLEN.

Tilskud kr. 100.000,- til nyt gulv i hallen .................................
Dækning af driftsunderskud 1971/72 .................................................
A’conto på forventet driftsunderskud 1972/73 ...............................
Henstand med betaling af lys-, gas-, vand- og ejendomsaf
gifter ......................................................................................................

3
129
196

196

SLAGTEHUSET.
Retablering af gårdspladsen bag slagtehuset.................................

77

SOBA.

Kontorassistent Ingeborg Rystedt, udvidelse af arbejdstid........

166

275
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SOCIALFORVALTNINGEN.

Kommuneassistent Grete Mahnkopf, afsked .................................
Oprettelse af stilling som socialrådgiver.....................................
Kommuneassistent Jytta Jensen, tjenestemandsansættelse........
Kontorassistent Inge Jensen, tjenestemandsansættelse ..............
Kontorassistent Knud G. Petersen, tjenestemandsansættelse ...
Kommuneassistent Erik A. Kehlet, tjenestemandsansættelse ..
Kommuneassistent Sonja S. Petersen, tjenestemandsansættelse
Kontorassistent Elsebeth Villumsen, tjenestemandsansættelse ..
Kommuneassistent Lone H. Sørensen, tjenestemandsansættelse
Kommuneassistent Joan P. Hansen, afsked .................................
Besættelse af fuldmægtigstilling og overassistentstilling..........
Ella Christensen, kontorassistent...................................................
Lissi Heinsvig, kontorassistent.......................................................
Anders Jensen, kontorassistent.......................................................
Flemming Jørgensen, kontorassistent...........................................
Kontorassistent Lis Halstad, tjenestemandsansættelse..............
Normering af 1 ekspeditionssekretærstilling...............................
Normering af 1 fuldmægtigstilling ...............................................
Familievejleder Grethe Becker, afsked.......................................

60,

211,

22
232
81
81
81
91
91
100
179
188
196
211
211
232
211
221
232
232
232

SPORT (se °gså Slagelse-Hallen og tilskud).

Ungdommens Venner, benyttelse af boblehallen på uændrede
betingelser..........................................................................................

129

STADEPLADSER.

Nedsættelse af stadeafgifter for kiosker på stadion...................
Nedlægning af stadepladsen Jernbanegade 9...............................

5
230

SUNDHEDSVÆSEN.

Tillæg til sundhedsvedtægterne for Slagelse...............................
Etablering af nedgravede samletanke for husspildevand ..........
Klage over gener fra lys reklameskilt på Bornholmsvej 7 ....

12, 121
12
166

SVØMMEHAL.

Projekt til svømmehal.................................................................

131

He
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SYGEHUS.
Regnskabsberetning for 1970/71 for sygehusene i Slagelse og
Korsør................................................................................................
Belysning på nyetableret parkeringsplads ...................................

11
207

SYGEKASSE.

Overassistent Leif Christensen, overgang til kommunal ansættelse
Overassistent Jette Hansen, overgang til kommunal ansættelse ..
Assistent Jette Solveig Larsen, overgang til kommunal ansættelse
Assistent Nanna K. Nielsen, overgang til kommunal ansættelse .
Assistent Inge Lise Nielsen, overgang til kommunal ansættelse ..
Assistent Margit Hansen, overgang til kommunal ansættelse.......
Assistent Gudrun Holm, overgang til kommunal ansættelse.........
Assistent Ruth Loni Pedersen, overgang til kommunal ansættelse .
Assistent Birthe Dorte Nielsen, overgang til kommunal ansættelse
Assistent Anne-Margrethe Pedersen, overgang til kommunal an
sættelse ......................................................................................................
Betalingsform ved kommunens overtagelse af sygekassens ejendom

100, 232
100
100
100,232
100
100
100
100
100

100,232
180

TEATER.

Ansøgning om driftstilskud 1972/73 ...................................................
Tilskud til etablering af børneteater.................................................
Tilskud ved optræden af et russisk balletensemble .........................

97
97
97

TILSKUD TIL FORENINGER M.M.

Gymnastikforeningen A.I.G...................................................................
Slagelse Firmasport ................................................................................
S.I.K.S......................................................................................................
Landsgrav Friskole..................................................................................
Amatørmusikernes musikstævne påLiselund .....................................
Slagelse Svæveflyveklub......................................................................
A.S.F. - Dansk Folkehjælp,Slagelse Afdeling................................
Teknologisk Institut, Teknologisk Informationscenter for Vest
sjællands amt......................................................................................
Vestermose Ungdomsklub.................................................................
Zarathustra ............................................................................................
Musikforeningen Musica ...................................................................
Landbo- og husmandsforeningerneshusdyrbrugsudvalg.................
Stilladset..............................................................................................
Musik og Ungdom ........................................................................

12,

2
12
207
12
28
37
37
37
37
58
58
58
77
97
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Dyhrs skole......................................................................................
Cricketklubben................................................................................
"Vesthallen” ....................................................................................
Civilforsvars-Forbundet, Slagelse-Kreds .....................................
Slagelse Hockeyklub .....................................................................
Bøme- og Ungdomskorpsenes Samråd.......................................
Slagelse Erhvervsråd .....................................................................
Turistforeningen for Slagelse og Omegn .................................
Vietnam 69....................................................................................
Tilskud til Nordvietnam..............................................................
Tude Å Fonden..............................................................................
Slagelse Håndbold Klub...............................................................
Vestsjællands Kunstforening .........................................................

97
II7
Hg
121
150
162
162
163
184
185
196
207
207

TUDE Â.
Oprensning og uddybning af åen.................................................

207

UDSTYKNING.

Bortforpagtning af landbrugsjorden til 16 d, Næsby ved
Skoven..............................................................................................
55 o, 55 d, 265 b, 278 r_og 278 ae af markjorderne udstykning ......................................................................................
69
af markjorderne - udstykning.........................................
12 cp, 12 cr og 12 cq - sammenlægning og deling til 2
ejendomme....................................................................................
I dn, Antvorskov Hovedgård - udstykning i 3 parceller
II £ af Kirke Stillinge - udstykning.....................................
I ad og 1 do, Antvorskov Hovedgård - udstykning............
214 af markjorderne - udstykning i 3 parceller................
231 _a af markjorderne - udstykning i 4 parceller...............
14 cs, Næsby ved Stranden - udstykning i 2 parceller ....
13 _t, Kirke Stillinge - udstykning i 2 grunde ......................
14 a_t Kirke Stillinge - udstykning i 2 parceller..................
Frastykning af parcel af 11 g, LI. Valby til parcelhusbe
byggelse ..........................................................................................
19 £ og 19 x, Kirke Stillinge - omdeling og udstykning .
94 b af markjorderne - udstykning i 2 parceller..............
Vedtægter for Grundejerforeningen matr. nr. 1 dn, Antvor
skov Hovedgård............................................................................
II _k, Drøsselbjerg - deling.....................................................
1 bt_m.fl., Antvorskov Hovedgård - forlængelse af frist
for udførelse af vejtilslutning til Slotsalleen.......................

22
24
32

52,

32
52
52
135
74
74
74
74
74
74
92
92

124
124
146
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123, 124 og 131 af markjorderne - udstyknings forslag ....
3 c, Havrebjerg - udstykning i 2 parceller....................
1 bg, Antvorskov Hovedgård - udstykning i 3 parceller ...
Parcel af 3 c, Havrebjerg - udstykning ....................
22, Lille Valby - deling...........................................................
4 a og 18 a, Hyllerup - omdeling og udstykning ........
2 ac og 6 a, St. Kongsmark - udstykning i 21 sommerhusparceller..........................................................................................
77 b£ °g 77 cd af markjorderne - udstykning i 3 parceller
Del af 4 cy, Antvorskov Hovedgård - udstykning i 3 parceller......................................................................................................
246 af markjorderne - udstykning i 4 parceller ...........

146
169
169
169
191
202
202
202

224
235

UNDERSTØTTELSESORDNING FOR LØST ANSAT PERSONALE.
Telefonistinde Dorthea Nielsen .................................................
Fhv. arbejdsmand ved el- og varmeværket Svend Steen ...
Niels Poul Nielsen, vandværket.................................................
Emil Volt, el- og varmeværket.................................................

22
30
179
198

UNGDOMSBORGEN OG VANDRERHJEMMET.
Administration og drift af Ungdomsborgen og Vandrerhjem
met med tilhørende campingplads .............................................
Regnskab over tilbygningen.........................................................
Bestyrer Wagner Grams ansættelse under kommunen............
Regnskaber for 1971/72 og 1.4.1972 - 31.7.1972...............
Dækning af underskud .................................................................

14, 47
28
61
129
129

VALG.

Valg af medlem til diverse udvalg under Georg Bjørsums
orlov................................................................................................
Valg af delegeret til Kommunernes Landsforening under
indenrigsminister Egon Jensens orlov.......................................
Erik Asmund - medlem af det rådgivende kontaktudvalg
vedr. oplandsarbejdet ......................
Birgith Jensen - medlem af udvalget for Ungdomsborgen og
Vandrerhjemmet.........................................................................
Valg af ny formand for huslejenævnet.....................................
Valg af medlemmer og suppleanter til huslejenævnet........
B. Damkjær, fritagelse for hvervet som medlem af skole
nævnet ved Vestre Skole.............................................................

4

4
4
13
37
49
49
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Benny Es trin, fritagelse for hvervene som medlem af skole
kommissionen og skolenævnet ved Stillinge Centralskole ....
Godkendelse af valg af medlemmer og suppleanter til be
styrelsen for Slagelse almennyttige Boligselskab .....................
Folkeafstemning 2.10.1972 ...........................................................
Vemer Nielsen, fritagelse for hvervet som vurderingsmand
for faste ejendomme i Slagelse 3. distrikt.................................
Ole Larsen, udtræden af ungdomsskolenævnet.........................
Axel Jonstrup, fritagelse for hvervet som medlem af skole
nævnet ved Havrebjerg skole.......................................................
Kirsten Trock, fritagelse for hvervene som medlem af skole
nævnet ved Hallelevskolen og af skolekommissionen ............
Hanne Vostrup, fritagelse for hvervet som medlem af skole
nævnet ved Havrebjerg skole.......................................................
H.M. Rathenborg, fritagelse for hvervet som medlem af sko
lenævnet ved Nørre vangsskolen...................................................
Eva Hallig, medlem af skolekommissionen .............................
Margit Hansen, fritagelse for hvervet som medlem af ung
domsskolenævnet ...........................................................................
Rudolf Larsen, formand for Civilforsvars-Forbundet, Slagelse
Kreds ................................................................................................
Hany Eskildsen, formand for kulturudvalget ..........................
Harry Eskildsen, medlem af skolebiblioteksudvalget, besty
relsen for Det fælleskommunale Skolebibliotek (’’Fællessamlingen") og det rådgivende kontaktudvalg vedr. oplandsarbejdet, i stedet for Erik Asmund ...........................................
Berigtigelse af folketingsvalglisten 1973/74 .............................

49
77
90, 108
108,130
108

108
108

142

152
164
178

187
187

187
210

VANDFORSYNINGEN.

Nordrupvester Vandværk, ansøgning om vandindvindingsret
på 27 a, Nordrup by ................................................................
Slagelse kommunes overtagelse af Holmstrup Vandværk ...
Levering af vand til husholdnings forbrug .................................
Etablering af hovedvandledninger i Skovse-området.............
Rørforbindelse med tilh. brand ven til ved Hallelev Skole ..
Arne Johansen, aut. som gas-, vand- og sanitetsmester ..
Slagelse kommunes overtagelse af Havrebjerg Vandværk ...
Etablering af hovedvandledningsnet i LI. Valby og Slag
strup - bevilling kr. 192.000,- ...............................................
Oprettelse af kontorhold på vandværket - kontorassistent
Gunner Larsen................................................................................
Tilslutningsafgift for de resterende ubebyggede grunde i ud
stykningsområder beliggende i det tidligere Holmstrup Vand
værks forsyningsområde................................................................

12
12, 77, 97
12
22
58
61
129, 230
163

179

230
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Afgifter for ekstra vandhane i forbindelse med en vaske hushane........................................................................................
Forsyning med vand fra Slagelse Vandværk til 4 lodsejere
boende omkring Jembjerg ved Kalundborgvej.....................

230

232

VENSKABSBYER.

Indbydelse til 2 repræsentanter til jubilæumsfestlighedeme
på Valkeakoski’s 50-års dag...................................................
Oprettelse af venskabsforbindelse med Mariehamn............
Udstilling med bildende kunstnere i Huskvarna . ...................

106
185
207

