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MØDET MANDAG DEN 9. APRIL 1973.
Fraværende: Viggo Larsen og Pia Kiørboe. Vagn Høgh Jensen forlod mødet efter be
handlingen af pkt. 4.
Borgmesteren bød G. Bjørsum velkommen tilbage til byrådsarbejdet efter orlovspe
riodens udløb.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-d. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
e. Fra Vestsjællands amtskommune, vand inspektoratet, er 12.3.1973 fremsendt re
sultaterne af nogle af vandinspektoratet udtagne spildevandsprøver samt anatysejournaler vedr. udløb fra og bemærkninger til diverse renseanlæg i Slagelse kommune.
D.K..777.8.628.2.
f. Kommunernes Landsforening har 22.3.1973 fremsendt særregler vedr. pensions
forhold for tjenestemandsansatte sygeplejersker og sundhedsplejersker.
D.K..087.41.
g. Kommunernes Landsforening har 22.3.1973 fremsendt meddelelse vm fornyelse
af tjenestemandsaftale og overenskomster vedr. sundhedsplejersker.
D.K..832
h. Kommunernes Landsforening har 22.3.1973 fremsendt meddelelse om fornyelse
af tjenestemandsaftale og overenskomst vedr. sygeplejersker ved alderdomshjem samt
plejehjem m.v.
D.K..832.

i. Likviditetsoversigt for 19 73/74. (Oversigten er tilsendt byrådets medlemmer).
D.K..073.521.73/74.
a-i. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Værkudvalget har 22.3.1973 indstillet, at der tilbydes tilslutning til fjernvarme for
3 parceller af matr.nr. 78 at Slagelse markjorder, ved ÆgirSVej, på følgende vilkår:
Tilslutningsafgift pr. parcel kr. 3.700,-.

Tilslutning udover 18.000 kcal/h betales med kr. 0,12/kcal/h.
Pris for stikledning kr. 1.000,- pr. parcel.
Pris for stikledning udover 6 m betales med kr. 150,- pr. m.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.
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b. Ansøgning af 3.4.1973 fra bestyrelsen for Slagelse Børnehaveseminarium ;om til
ladelse til at opføre en tilbygning på 270 m2 til de eksisterende bygninger på ejendom
men Ingemannsvej 17.
D.K..073.54.
Blev imødekommet med 18 stemmer mod 1 stemme.
c. Ansøgning af 26.2.1973 fra Slagelse Cykle Ring om tilskud til en rejse til Canada
til deltagelse i et landevejsløb i tiden 10, - 24,5.1973,
Sportsudvalget har 27.3.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 400,- pr. delta
ger (i alt 6). Udgiften foreslås afholdt over konto 20 09 16-03, 1973/74, støtte til
sport og andre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning fra Komiteen Danske kommuners Hjælp til Vestmannaeyjars kommune
om tilskud.
Økonomiudvalget har 3.4.1973 med 3 stemmer mod 2 stemmer vedtaget at anbefale,
at der bevilges et tilskud på kr. 10.000,- til konto 23 for 1973/74.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt med 10 stemmer mod 8 stemmer, idet I med
lem undlod at stemme.
e. Ansøgning fra Vietnamhjælpen - giro 27 - om tilskud.
Økonomiudvalget har 3.4.1973 indstillet, at ansøgningen ikke imødekommes.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 18 stemmer mod 1 stemme (Viggo Mar
ker, der gik ind for, at der blev ydet et tilskud).
f. Vejudvalget har 28.3.1973 indstillet, at der ved fremtidigt byggeri i industrikvarte
rer i alle tilfælde stilles krav om, at de interne kloakledninger udføres som separate kloak
systemer, uanset om kommunens hovedledninger i området måtte være udført som fæl
lesledninger for spildevand og regnvand.
Vejudvalget har endvidere foreslået, at samme krav stilles i beboelseskvarterer, hvor
der senere kan forventes etableret separate hovedledninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vedtoges.

g. På foranledning af anmodning af 5.12.1972 fra ministeriet for forureningsbekæm
pelse har vejudvalget 28.3.1973 fremsendt et af teknisk forvaltning udarbejdet skema
vedr. investeringsprogram for spildevandsrensning i Slagelse kommune, idet udvalget har
foreslået, at det ved fremsendelsen til ministeriet bemærkes, at programmet kun er et
oplæg, der ikke kan være bindende for byrådet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vejudvalgets forslag blev tiltrådt.
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h. Afløb fra kloset til nedgravede samletanke.
Indstilling af 23.1.1973 fra vejudvalget om, at der i Slagelse kommune indføres et
»Regulativ for afløb fra kloset til nedgravede samletanke», samt at ministeriet for for
ureningsbekæmpelse ansøges om generel tilladelse til, at der dispenseres fra bestem
melserne i bekendtgørelse nr. 58 af 3.3.1972, § 2 e, hvorefter samletanke skal place
res i en afstand af mindst 5 m fra bygninger og skel.
Anbefalet af sundhedskommissionen.
Vejudvalget har endvidere indstillet, at de i regulativet nævnte afgifter for tømning
af samletanke samt rensning af spildevandet for regnskabsåret 1973/74 fastsættes til
kr. 300,-+ moms for helårsboliger og kr. 200,- * moms for sommerhuse.
Udvalget har endelig indstillet, at den ordning, at der blev vedtaget af byrådet den
24. april 1972 vedr. samletanke bortfalder.
D.K..777.8.628.241.077.6.
Regulativet vedtoges med de ændringer, der følger af forureningsministeriets be
kendtgørelse af 20.3.1973 (hvorefter den nævnte dispensation er ufornøden).
løvrigt vedtoges vejudvalgets indstilling.
i. Indstilling af 14.3.1973 fra værkudvalget om, at der tilbydes tilslutning til fjernvar
me for 5 parceller af matr.nr. 69 q, Slagelse markjorder, tilhørende Dansk Esso A/S, på
følgende vilkår:
Tilslutningsafgift pr. parcel kr. 3.000,-* moms.
Tilslutning udover 18.000 kcal/h afregnes med kr. 0,12/kcal/h.
Pris for stikledning kr. 1.000,- pr. parcel.

Pris for stikledning udover 6 m betales med kr. 150,- pr. m.
Værkudvalget har 20.3.1973 fremsendt overslag og rentabilitetsberegning, hvorefter
den samlede entreprenøromkostning udgør kr. 41.930,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Vedtoges.

k. Vejudvalget har 29.3.1973 til byrådets godkendelse fremsendt forslag til ny over
enskomst mellem Slagelse Vognmandsforening og Slagelse byråds vejudvalg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.113.
Godkendtes.
l. Vedr. trafikreguleringer i Slagelse bymidte.
Vejudvalget har 14.3.1973 indstillet, at følgende gader ensrettes, således som vist på
et i sagen vedlagt forslag 2 A:

1. Rosengade fra Schweizerpladsen mod GI. Torv.

2. Skovsøgade fra GI. Torv mod Ingemannsvej.
3. Klingeberg fra Bredegade mod Hestemøllestræde.
Vejudvalget har samtidig anmodet om bemyndigelse til at arbejde videre med sagen
med henblik på snarlig gennemførelse af en trafikordning (forslag 4 A), der bl.a. forud
sætter forbedringer af Skovsøgade/Skolegade-linien.
Efter forhandling med skolemyndighederne har vejudvalget 29.3.1973 foreslået di
verse ændringer af adgangsforholdene ved Østre skole (hovedindgang fra »Anlægsstien»).
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Endvidere er der på den medsendte tegning over ensretning af Rosengade vist, hvorle
des Rosengades tilslutning ved GI. Torv foreslås ændret ved indlæg af en midterhelle,
samt hvorledes der kan indrettes 1-times parkering i Rosengades vestside.
Udgifterne ved ensretning af Rosengade, Skovsøgade og Klingeberg i det foreslåede om
fang er anslået til kr. 40.000,-, der vil kunne afholdes inden for budgettet for 1973/74. I
overslaget er dog ikke medtaget udgifter til eventuelle ændringer ved anlægsstien.
Anbefalet af økonomiudvalget.
Vejudvalget har endvidere 9.4.1973 indstillet, at der på den strækning af Anlægsstien,
der skal benyttes som adgangsvej til Østre skole, asfalteres en 3 m bred kørebane mellem
træerne samt en 1,5 m bred gangsti nord for træerne (anslået udgift kr. 10.000,-), - og
endelig har udvalget indstillet, at der fældes et enkelt træ ved indkørslen til skolen.
D.K..811.122.5.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges, ligesom udvalget fik den’ansøgte bemyndigelse til
at arbejde videre med sagen.

m. Ansøgning af 28.3.1973 fra vejudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 300.000,til konto 18 03 01 28 02, 1973/74, parkeringsplads ved Byskov Alle (ny konto).
Beløbet agtes anvendt til anlæg af parkeringsplads og indgangsparti m.m. ved Sønder
marksskolen.
Økonomiudvalget har 3.4.1973 indstillet, at den ansøgte tillægsbevilling meddeles,
samt at arbejdet udføres af kommunens entreprenørafdeling.
D.K..851.162.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
n. Ansøgning af 21.3.1973 fra Teknisk Skole om et kontant tilskud stort
kr. 700.000,-, subsidiært om kommunegaranti for et banklån af tilsvarende størrelse, svarende til skolens egenkapital ved udbygning med ca. 2.000 m2 bruttoetageareal for
i alt 4 mill. kr. Udbygningen ønskes foretaget som følge af, at skolen er udpeget til at
gennemføre forsøgsundervisning for a jourføring af lærlingeuddannelserne inden for
smede- og maskinarbejderfagene fra august d.å.
Økonomiudvalget har 27.3.1973 anbefalet ansøgningen og indstillet, at forholdet
ordnes ved, at kommunen garanterer for et lån på kr. 700.000,- under forudsætning af,
at der opnås dispensation fra lånerammen. - Det forudsættes, at kommunen forrenter og
amortiserer lånet.
D.K..851.362.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 18 stemmer mod 1 stemme (E.L. Ander
berg).

o. Sportsudvalget har 19.3.1973 indstillet, at en del af bestyrer Wagner Grams køk
kenhave ved Ungdomsborgen inddrages under parkanlægget ved Ungdomsborgen og
campingpladsen.
Udvalget har foreslået, at udgiften, - anslået til kr. 5.000,-, - afholdes på konto 20 15
13-0, 1972/73, anlæg af campingplads.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.428.
Vedtoges.
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p. Indstilling af 27.3.1973 fra sportsudvalget om, at der forsøgsvis ansættes en vandre*
lærer fra Dansk Livredningsforbund i 4 uger i skoleferien 1973 til instruktion i svømme
undervisning og livredning for besøgende ved Bildsø, Stil I inge og Nassby strande.
Udgiften kr, 2.000,- foreslås afholdt på konto 20 09 16 - 03, 1973/74, støtte til
sport og andre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.788.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
Indstilling fra økonomiudvalget om, at der meddeles en tillægsbevilling, stor
kr. 6.000,-, til konto 11 04 22- 09, 1972/73, mikrofotografering.
D.K..073.521.72/73.
Bevilgedes.

4. VALG.

4.

Som følge af, at revisor G. Bjørsum er genindtrådt i byrådet fra 1.4.1973 efter udløbet
af den bevilgede orlov, har venstres byrådsgruppe ønsket, at G. Bjørsum indtræder som
medlem af:

økonomiudvalget i stedet for Vagn Høgh Jensen samt som medlem af

vejudvalget,
civilforsvarskommissionen og

»den selvejende byggevirksomhed for Set. Peders kommune» i stedet for Hans Frandsen.
Endvidere har gruppen ønsket, at Vagn Høgh Jensen indtræder som medlem af ejen
domsudvalget i stedet for Hans Frandsen.
D.K..074.
Det blev oplyst, at udpegningen var tiltrådt af Fællesgruppen.
Til efterretning.

For lukkede døre.

5.
5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 27.3.1973 fra vejudvalget om en tillægsbevilling på kr. 37.000,- til
konto 18 01 05 01 03, 1973/74, maskiner og materiel, anskaffelser.
Beløbet agtes anvendt til indkøb af en ny vibrationstromle.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.
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b. Indstilling fra økonomiudvalget om, at kommuneassistent Jørgen Christensen, elog varmeværket, meddeles tjenestemandsansættelse med pensionsret med virkning fra
1.7.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
c. Kommunaldirektøren har 22.3.1973 foreslået, at der som følge af overassistent Ka
ren Grauengaards overgang til halvtidsbeskæftigelse, ansættes yderligere 1 medarbejder i
kasse- og bogholderikontoret.
Anbefalet af økonomiudvalget, der 3.4.1973 har indstillet, at afdelingens midlertidi
ge medhjælp, Annette Hansen, Skælskør, meddeles ansættelse i den nyoprettede stilling
som ikke-tjenestemandsansat kommuneassistent med virkning fra 1.4.1973.
D.K..075.5.084.
Forslaget vedtoges tillige med økonomiudvalgets indstilling.

d. Ansøgning af 8.3.1973 fra kontorassistent Elsebeth Villumsen, social- og sundheds
forvaltningen, om afsked pr. 30.4.1973.
Anbefalet af socialudvalget og økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
e. Ansøgning fra Bo Larsen, Vestergade 15, Slagelse, om autorisation som kloakmes

ter.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

f. Ministeriet for forureningsbekæmpelse har 4.1.1973 på foranledning af en klage
fra diverse beboere i LI. Valby, v/R.G. Wellings, over en af sundhedskommissionen i
november 1972 truffen afgørelse vedr. røg- og sodgener fra Slagelse Jernstøberi, LI. Val
by, anmodet om en udtalelse, bl.a. om en i ankeskrivelsen omtalt sandblæser.
Sundhedskommissionen har i sit møde den 22.3.1973 vedtaget at fastholde den af
kommissionen i november trufne afgørelse, idet sundhedskommissionen ikke finder an
ledning til at give pålæg vedr. den omtalte sandblæser.
En af politimesteren i Slagelse den 17.11.1972 udarbejdet politirapport samt erklæ
ring af 17.1.1973 fra kredslægen er vedlagt sagen.
D.K..777.8.628.53.
Byrådet tiltrådte sundhedskommissionens vedtagelse.

g. Socialudvalget har 9.3.1973 foreslået, at der til Kommunernes Landsforening
fremsendes ansøgning om godkendelse af, at beskæftigelseshjælpere ved De gamles
Hjem og plejehjemmet Skovvang, der har en relevant uddannelse, - men ikke den uddan
nelse, der i den fornyede overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Forbun
det for offentligt Ansatte kræves for aflønning efter skalatrin 8, 9, 10, 11, 12 og 13, skal
aflønnes efter disse skalatrin. (Iflg. overenskomsten skal aflønning ske med 90% af skala
trin 8).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..832.
Fremsendes med anbefaling.
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h. Socialudvalget har 16.3.1973 indstillet, at Anna-Margrethe Hennild, som leder af
børnehaven »Byskovgård», aflønnes i lønramme 18, løntrin 27, og at der desuden tillæg*
ges fru Hennild et honorartillæg på kr. 600,- årligt 4-tillæg, - idet udvalget har foreslået,
at differencen mellem den af Socialstyrelsen godkendte aflønning og ovennævnte forslag
ydes fru Hennild som et personligt tillæg.
Endelig har udvalget ansøgt om godkendelse af, at det i henhold til Socialstyrelsens
monteringsbudget fastsatte vederlag for montering af vuggestuen og børnehaven:
kr. 3.500,- pr. institution, - i alt kr. 7.000,-, - udbetales fru Hennild, der har forestået
monteringen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.711.084.
Vedtoges.

i. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger om skatteeftergivelse, - bec ge på
ført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

k. Borgmesteren har 5.4.1973 foreslået, al ansættelsesforholdet for kommuneassi
stent Anders Jensen, social- og sundhedsforvaltningen, ændres fra overenskomstlønnet
til tjenestemandsansættelse på prøve i 1 år.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

6. SALG AF EJENDOMME.
Ansøgning af 28.3.1973 fra Svend Christensen, Skælskørvej 63, om køb af matr. nr.
1 lu, Slagelse markjorder, beliggende ved Rugvænget, til sammenlægning med matr.nr.
1 lv.
Økonomiudvalget har 3.4.1973 indstillet, at grunden, af areal 3.145 m2, sælges for
kr. 25,- pr. m2, dog således, at der kun betales halv pris for de arealer, der er pålagt be
plantningsservitut eller kloakservitut (640 m2).
Herudover vil være at betale tilslutningsafgift for el og vand med henholdsvis kr. 2,70
og kr. 1,30 pr. m2, kloakbidrag i henhold til landvæsenskommissionens kendelse, stikud
gifter og udstykningsomkostninger.
Prisen for tilslutning til el er fastsat for en elbelastning indtil 40 kW. I skødet vil bli 
ve medtaget servitutter vedr. beplantet bælte langs sydskel og kloakledning langs vestskel.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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7. FORPAGTNINGSSAGER.
Ejendomsudvalget har 22.3.1973 indstillet, at ejendommen matr.nr. 6 h, Holmstrup,
»Elmedab, af areal ca. 90.000 m2, bortforpagtes for tiden 1.4.1973 - 31.3.1974 således:

a. et areal på ca. 24.822 m2 til gårdejer Gustav Hansen, »Elmedal», og
b. et areal på ca. 64.813 m2 til gårdejer Kaj Christensen, Ringvej 80,
for en afgift svarende til værdien af 6 1/2 hkg byg pr. td. land, beregnet efter kapiteltakst.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.

8. UDSTYKNINGSSAGER.

8.

a. Ansøgning af 20.2.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen om godkendelse af skel
forandring og udstykning vedr. matr.nr. 224 og 225 a, Slagelse markjorder, således at
matr.nr. 224 udstykkes i 4 parceller til bebyggelse med eenfamiliehuse med henblik på
senere salg.
Økonomiudvalget har 27.3.1973 indstillet, at udstykningsansøgningen, - herunder et
af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring, - godkendes.
D.K..713.111.12/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 21.2.1973 fra landinspektør Poul Toft Jensen for konsulent Mogens
Knudsen, Frederiksgade 15, om godkendelse af udstykning af matr.nr. Illa, Slagelse by
grunde, - af areal 488 m2 - således at der frastykkes et areal på 152 m2, som agtes sammen
lagt med ejendommen matr.nr. 112 b.
Stadsingeniøren har 28.3.1973 oplyst, at udstykningen kun kan gennemføres på be
kostning af opholds- og parkeringsarealer, hvorfor stadsingeniøren har foreslået, at det
bliver sat som en betingelse for godkendelse af sagen, at de faldefærdige træskure på den
østlige del af matr.nr. 111 a nedrives, og at der i stedet anlægges et parkerings- eller op
holdsareal til gavn for ejendommens beboere.
Anbefalet af økonomiudvalget under forudsætning af, at ejeren indgår på de af stads
ingeniøren foreslåede betingelser for udstykningens gennemførelse.
D.K..713.111.14/73.
Godkendtes under den af økonomiudvalget nævnte forudsætning.

c. Ansøgning af 27.2.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for gårdejer Hans Larsen
om godkendelse af udstykning af matr.nr. 4 a, Nordrup by, Nordrupvester sogn, i 2 par
celler.
Økonomiudvalget har 3.4.1973 indstillet, at sagen anbefales overfor byudviklingsud
valget.
D.K..713.111.19/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 8.3.1973 fra landinspektør A. Hartvig Sørensen for Ejner Nielsen om
godkendelse af udstykning af matr.nr. 23 a, Kirke Stillinge by og sogn, i 8 parceller.
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Økonomiudvalget har 3.4.1973 indstillet, at udstykningsansøgningen, - herunder et
af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring, - godkendes.
D.K..713.111.25/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

9. BOLIGSAGER.

1

a. Ansøgning af 12.3.1973 fra Flemming Madsen, Hans Tausensgade 17, om tilladel
se til at nedlægge en ledig lejlighed på /. sal i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.17-17.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 6.3.1973 fra landsretssagfører Egon Høgh for Slagelse-Sorø Kreatur
slagterier A/S om tilladelse til at nedrive en beboelsesbygning med 4 mindre lejligheder
beliggende Danasvej 8 A.
Boliganvisningsudvalget har 22.3.1973 oplyst, at udvalget ikke kan anbefale, at an
søgningen imødekommes, da 2 af lejlighederne ikke er ledige. Udvalget anbefaler imid
lertid, at der meddeles tilladelse til nedrivning, når disse lejligheder bliver ledige.
D.K..778.52.6-8A.
Kunne ikke imødekommes - men det oplyses ansøgeren, at byrådet vil være positivt
indstillet overfor en ansøgning, når samtlige lejligheder er ledige.

10. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 16.2.1973 fra civilforsvarskommissionen om tilladelse til opførelse
af et kolddepot på matr.nr. 16 a, Skovsø, beliggende i landzone.
Ejendomsudvalget har 27.3.1973 indstillet, at ansøgningen fremsendes til byudvik
lingsudvalget med anbefaling.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Vedr. matr.nr. 1 co og 1 ah af Slagelse markjorder.
Ansøgning af 23.3.1973 fra arkitekt Tage Corfitsen for Liselundfonden om dispen
sation fra byggelinien, der i henhold til byplanvedtægt nr. 6 for et område i Slagelse Syd
by er pålagt langs med Slotsalle, i afstand 10 m fra vejskel, ved opførelse af en ny fløj i
samme afstand som en eksisterende bygning (5,5 m fra vejskel).
Økonomiudvalget har 3.4.1973 indstillet, at sagen ikke imødekommes, idet Liselund
fonden råder over så store arealer, at et nybyggeri ville kunne placeres, samtidig med at
byggelinien på 10 m fra vejskel kunne respekteres.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning fra Kurt Togo Andersen, Frodesvej 37, om tilladelse til at opføre garageog udhusbygning på matr.nr. 3 If Holmstrup, Frodesvej 37, udenfor den på ejendommen
tinglyste byggezone.
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Ejendomsudvalget har 27.3.1973 indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes.
DK..777.8.711.4.
Kunne ikke imødekommes
d. Ansøgning af 16.3.1973 fra Svend Bjørnskov Madsen, Frodesvej 9, om tilladelse
til at opføre en carport med re dskabsrum på matr.nr. 3 kq, Holmstrup, Frodesvej 9,
udenfor den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 4.4.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..777.8.711.4.
Blev imødekommet.

e. Ansøgning af 31.1.1973 fra John Petersen om dispensation fra afstandsbestemmel
serne i byggelovens § 31, jfr. BR 72, kap. 3.2.3., stk. 2, for opførelse af en tilbygning på
matr. nr. 2 r, Næsby ved Stranden.
Ejendomsudvalget har 27.3.1973 indstillet, at ctøt overfor boligministeriet anbefales,
at den ansøgte dispensation meddeles under forudsætning af, at der på matr.nr. 2 b
tinglyses en deklaration, hvorefter en linie parallel med skel mod 2 r og i afstanden 2 m
fra dette skel skal respekteres som byggeretligt skel, samt at der på matr. nr. 2 q tingly
ses en deklaration, der forbyder udvidelse af den bestående bebyggelse i retning nær skel
let mellem 2 r og 2 q.
D.K..785.072.13.332-.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

11. SKOLESAGER.

it.

a- Skolekommissionen har med skolenævnets afbetaling indstillet, at lærer Edith Tip
hede Sørensen, Vestre skole, der pr. 31.3.1973 i 2 år har oppebåret slutløn i lærerløn
ningslovens 21. lønningsklasse - udnævnes til overlærer fra 1.4.1973.
D.K..851.11.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 16.3.1973 fra lærer Eli Svart Kristiansen, Østre skole, om orlov i ti
den 1.8.1973- 31.7.1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
c. Skolekommissionen har 30.3.1973 indstillet, at følgende timelærere ved Slagelse
kommunale skolevæsen fra 1.8.1973 meddeles varig ansættelse som lærere:
Benny Petersen, Hallelevskolen.

Elisabeth Jensen, Marievangsskolen.

D.K..851.11.
Vedtoges.
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d. Skolekommissionen indstillede 30.3.1973, at følgende ansættes ved det kommuna
le skolevæsen:

Pr, 1. april 1973 - som timelærer:
lærer Henrik Wagner, Slagelse.

Pr, 1. juni 1973 - som lærer på prøve:
lærerstuderende Henrik Lund, Slagelse, - under forudsætning af bestået lærereksamen.
Pr, 1. august 1973 - som timelærere:

lærerstuderende Karen Jette Furbo, Brønshøj,
Aase Nielsen, Føllenslev,
Jenny Plamboeck, Slagelse,
alle under forudsætning af bestået lærereksamen.

Pr, 1, august 1973 • som faste lærere:
lærer Margith Madsen, Grindsted,
Leif Kirkvåg, Skovlunde/
Irene Nielsen, Ugerløse,
Mari-Ann Transbøll, Herlev,
Steen Borup, Slagelse,
Bent Wind Andersen, Slagelse,
Jette Tange, Hallelev,
Nis Iver Raun, Skælskør,
Keld Wain Transbøl, Herlev.
D.K..851.11.
Vedtoges.

e. Skolekommissionen har 29.3.1973 indstillet, at der i 2 ledige stillinger som børnehave
klasseledere ved Søndermarksskolen ansættes følgende fra 1.8.1973:
1. som børnehaveklasseleder på prøve: Mitzi Rosasco, Slagelse,

2. som tjenestemandsansat børnehaveklasseleder: Kirsten Kirkvåg, Gladsaxe.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 9 ansøgninger.
D.K..851.11.
Vedtoges.

f. Skoledirektøren har 16.3.1973 - efter forhandling med skolelederne - foreslået,
at den ved undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 19.12.1972 hjemlede mulighed
for at yde vederlag for særlig rådgivning af elever og forældre i skoleåret 1971/72 ikke
følges i Slagelse kommune, idet særlig rådgivning kun har fundet sted i beskedent omfang.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.112.073.551.
Blev tiltrådt.

g. Indstilling af 30.3.1973 fra skolekommissionen om, at stillingen som ledende sko
lepsykolog fra 1. august 1972 klassificeres i lønramme 35, således at skoleplanens §10
ændres i overensstemmelse hermed.
Som begrundelse for indstillingen henvises til et af undervisningsministeriet godkendt
elevgrundlag for skolepsykologisk rådgivning.
D.K..851.12.
Vedtoges.
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h. Skoleudvalget har 16.3.1973 indstillet, at arkitekt Tage Corfitsen A/S samt inge
niørfirmaet H. Jul. Fjerring A/S antages til projektering af udbygningen af Marievangsskolen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vedtoges.
i. Ansøgning af 16.3.1973 fra skoleudvalget om tilladelse til at opslå en stilling som
ikke-tjenestemandsansat skolepedel ved Søndermarksskolen ledig til besættelse 1.7.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget
D.K..851.162.084.
Blev imødekommet

12. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 30.APRIL 1973.
Fraværende: Tove Munthe Fog, Inger Munk Hansen, Pia Kiørboe, Marie Andersen
og Viggo Marker. Viggo Marker kom dog tilstede ved behandlingen af pkt. 7 f.

Til behandling forelå:

13.

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a.-ø. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
aa. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 A/S er fremsendt årsberetning og
regnskab for 1972.
D.K..778.532.073.526.

ab. Boligministeriets beretning af marts 1973 om de almennyttige boligselskabers
regnskaber for året 19 71.
D.K..778.532.073.526.
ac. Skrivelse af 13.4.1973 fra Realkreditrådet vedr. de indførte begrænsninger i be
låningsmulighederne indenfor boligsektoren.
D.K..778.532.073.551.
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ad. Arbejdsmarkedsnævnet har 9.4.1973 oplyst, at der på indeværende tidspunkt ik
ke er grundlag for at tilråde kommunerne at holde igen på udstedelse af byggetilladelser.
D.K..785.

ae. Kommunernes Landsforening har 17.4.1973 fremsendt cirkulæreskrivelse vedr.
dagpengereformen samt cirkulære fra økonomi- og budgetministeriet om time- og dag
penge m. v.
D.K..848.073.515.2.
a.-ae. Til efterretning.

ik

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 11.4.1973 fra vejudvalget om en bevilling stor kr. 250.000,- til kon
to 71 53 31-03, Vandtårnslodden, el-og vejbelysning, til dækning af udgifterne ved eta
blering af vej- og stibelysning på Vandtårnslodden.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.003.13.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 9.4.1973 fra Slagelse Firma-Sport om økonomisk støtte til at arran
gere en motionskampagne i maj måned.
Sportsudvalget har 16.4.1973 indstillet, at der ydes tilskud på kr. 1.250,- over kon
to 20 09 16 03, 1973/74, støtte til sport og andre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 12.2.1973 fra Ottestrup Forsamlingshus om tilskud.
Økonomiudvalget har 18.4.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 1.000,-.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. På foranledning af en ansøgning fra Den almindelige danske Restaurantforening
har bevillingsnævnet 25.4.1973 med 3 stemmer mod 2 stemmer, idet politimesteren
undlod at stemme, indstillet, at byrådet godkender, at der fremover meddeles indeha
vere af alkoholbevilling tilladelser til opstilling af spilleautomater med gevinst (spille
mærker).
Bevillingsnævnet har endvidere indstillet, at afgiften for tilladelse til opstilling af
disse spilleautomater fastsættes til kr. 9.600,- årligt pr. automat.
Endvidere har bevillingsnævnet indstillet, at der med virkning fra 1. april 1974
fastsættes en årlig afgift på kr. 4.800,- pr. spilleautomat, opstillet udenfor restauranter
m.v., med alkoholbevilling.
D.K..761.
Med 14 stemmer mod 2 stemmer vedtoges, at der fremover kan meddeles indehave
re af alkoholbevilling tilladelse til opstilling af spilleautomater.
Herefter vedtoges bevillingsnævnets indstillinger vedr. afgifternes størrelse.
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e. Fra landsretssagfører Lennard Bech er 14.3.1973 fremsendt forslag til vedtægter
for Grundejerforeningen »15» (udstykningen af matr.nr. 15 b, Kirke Stillinge by).
Økonomiudvalget har 16.4.1973 anbefalet, at forslaget godkendes.
D.K..777.8.711.5.
Godkendtes.

f. Vedr. opførelse af Søndermarksskolen.
Byggeudvalget har 27.3.1973 indstillet, at der ikke- på trods af en henstilling fra
amtsskolepsykologen om større lokaler til specialundervisning - ændres på de af Vest’
sjællands amtskommune under 6.3.1973 godkendte tegninger til skitseprojekt for 2.
etape af Søndermarksskolen.
Økonomiudvalget har 12.4.1973 anbefalet, at byggeudvalgets indstilling tiltrædes.
D.K..851.162.
Byrådet tiltrådte byggeudvalgets indstilling.
g. Sportsudvalget har 16.4.1973 fremsendt skitse over ca. 1.500 nye ståpladser på
Ny Stadion og foreslået arbejdet igangsat snarest, idet udvalget har oplyst, at der på bud*
gettet for 1973/74 på konto 20 09 15 08, nye anlæg, er afsat kr. 70.000,- til formålet.
Anbefalet af økonomiudvalget, dog således, at igangsætning ikke må finde sted, før
den midlertidige standsning af nye anlægsarbejder er ophævet.
D.K..855.3.725.893.
Borgmesteren foreslog, at sagen tilbagesendes til sportsudvalget til fornyet behand
ling.
Dette forslag blev forkastet med 10 stemmer mod 4 stemmer, idet 2 medlemmer
undlod at stemme.
Sportsudvalgets forslag vedtoges herefter, idet det endvidere med 14 stemmer, idet
2 medlemmer undlod at stemme, vedtoges at lade arbejdet igangsætte omgående.

Ï5.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 12.4.1973 fra vejudvalget om tilladelse til overførsel til konto
58 20-07, 1973/74, fond til færdiggørelse af arbejder, af restbevillinger eller endnu ik
ke anvendte bevillinger på følgende konti på budgettet for 1972/73:
konto 18 03 01 20-04, sti mellem Skovvejen og Blåbærvej................... kr. 30.000,konto 18 03 01 21-01, parkering og sti ved Marievangsskolen.............. kr. 48.000,konto 18 03 05 01-00, Merkurvej............................................................ kr. 41.000,-

konto 18 03 05 02-08, Byskovvej øst for Søndermarksvej.................... kr. 30.000,Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.72/73.
D.K..073.521.73/74.
Vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 11.4.1973 indstillet, at der meddeles en tillægsbevilling, stor
kr. 191.000,-, til konto 11 04 01-04, 1972/73, stadsingeniør, lønninger.
D.K..073.521.72/73.
Vedtoges.
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c. Ansøgning af 30.3.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 24.000,til konto 16 03 01 10 03, 1972/73, bygninger, Ottestrup skole, almindelig vedligehol
delse, til dækning af udgiften ved boring af en ny brønd til skolen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.72/73.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 11.4.1973 fra vejudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 100.000,til konto 18 05 06 03-08, 1972/73, nye lyssignaler. Beløbet agtes anvendt sammen
med det på budgettet for 1972/73 afsatte beløb til dækning af en a conto regning på
kr. 279.400,- fra Vestsjællands amtskommune for etablering af lyssignalanlægget ved
Klosterbanken - Sorøvej og ved østre AHe - Holbækvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Bevilgedes.

4. STØTTE TIL BOLIGBYGGERI.

16.

a. Dansk almennyttigt Boligselskab har 2.4.1973 for Fællesorganisationens Boligfor
ening forespurgt, om kommunen vil vedstå den afgivne kommunale regaranti for opfø
relse af afdeling Bredegade 44, 46, 48, uagtet en eventuel vedtagelse af et for folketin
get fremsat forslag om ophævelse af momsrefusion for byggeri igangsat efter 9.3.1973.
Selskabet har oplyst, at forslagets vedtagelse vil medføre en ændring af finansieringspla
nen, hvorved den stipulerede leje forhøjes med ca. kr. 11,- pr. etagemeter på førstegangs
lejen.
Økonomiudvalget har anbefalet, at forespørgslen besvares bekræftende.
(Se mødet 26.2.1973, pkt. 3 a).
D.K..778.532.
Byrådet vedstod den kommunale regaranti.
b. Dansk almennyttigt Boligselskab har 9.4.1973 for Fællesorganisationens Boligfor
ening forespurgt, om kommunen vil vedstå den afgivne kommunale regaranti for opfø
relse af afdeling Skovsøgade 21, uagtet en eventuel vedtagelse af et for folketinget frem
sat forslag om ophævelse af momsrefusionen for byggeri igangsat efter 9.3.1973. Selska
bet har oplyst, at forslagets vedtagelse vil medføre en ændring af finansieringsplanen,
hvorved den stipulerede leje forhøjes med ca. kr. 11,- pr. etagemeter på førstegangslejen.
Økonomiudvalget har anbefalet, at forespørgslen besvares bekræftende.
(Se mødet 8.1.1973, pkt. 4 a).
D.K..778.532.
Byrådet vedstod den kommunale regaranti.
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5. VALG.

1?.

Valg af delegeret til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde i Ålborg den 14.
og 15.6.1973, idet såvel murermester Viggo Larsen som stedfortræderen, skoleinspek
tør Erik Asmund, er forhindret i at deltage.
D.K..075.711.
Frode Hansen valgtes.

6. SVØMMEHALSPROJEKTER.

18.

Sportsudvalget har 19.3.1973 indstillet:

A. at den tidligere plan om at placere en svømmehal ved Parkvej opgives,
B. at en svømmehal i stedet placeres syd for Antvorskov Alle (byplanområde D2) mel
lem det projekterede kollektivhus og den kommende skole i Sydbyen,

C. at der bevilges kr. 20.000,- til jordbundsundersøgelser på arealet ved Antvorskov Al
le,

D. at de 2 projekter, der blev behandlet i byrådets møde den 23.10.1972, henlægges,
og
E. at der i stedet gennemføres et andet projekt, som er udarbejdet på grundlag af et pro
gram, der er opstillet af sportsudvalget
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.47.
Sportsudvalgets indstillinger vedtoges.

For lukkede døre.

7. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ejendomsudvalget har 9.4.1973 indstillet, at kommunehuset i Lille Valby nedri
ves, samt at nedrivningsarbejdet udbydes i offentlig licitation.
(Se mødet 12.2.1973, pkt. 4 d).
D.K..073.54.
Vedtoges.

b. Besættelse af stillinger ved .folkeregistret og ligningsafdelingen.
Økonomiudvalget har foreslået, at Jørgen Malmgren, Slagelse, Hans Erik Melchiorsen, Kalundborg, og Hanne Nielsen, Slagelse, ansættes i de ledige stillinger.
D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets forslag blev vedtaget.
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c. Ansøgning fra teknisk assistent Grethe Szymanski, stadsingeniørens kontor, om
tilladelse til at overgå til deltidsbeskæftigelse.
Økonomiudvalget har 16.4.1973 indstillet, at arbejdstiden fra 1.5.1973 og indtil vi
dere nedsættes til 20 timer ugentlig (daglig kl. 8 - 12).
D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Stadsingeniøren har 12.4.1973 foreslået,at der snarest ansættes en byplantekniker
(arkitekt eller ingeniør) på stadsingeniørens kontor, organisationsmæssigt placeret direk
te under stadsingeniøren.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Vedtoges.
e. Besættelse af stilling som bygningskonstruktør ved bygningsinspektoratet.
Økonomiudvalget har indstillet kontruktør Morten Egemar, Frederiksberg, til den
ledige stilling.
D.K..084.
Vedtoges.

f. Kommunernes Landsforening har 18.10.1972 - foranlediget af et af Teknisk Lands
forbund fremsat forslag om, at driftsassistent Svend Aage Nielsen indplaceres i lønram
me K 28 - (35/41) - anmodet om en udtalelse,idet foreningen har bemærket, at den ale
ne vil kunne anbefale en eventuel lønmæssig ændring, såfremt der er sket ganske væsentli
ge ændringer î pågældendes arbejds- og ansvarsområde siden forhandlingen den 21.7.
1971, hvor Kommunernes Lønningsnævn godkendte en aflønning efter K 25 (30/36).
Økonomiudvalget har 11.4.1973 indstillet, at driftsassistent Svend Aage Nielsen ind
placeres i lønramme K 28 (35/41) fra 1.4.1973 under henvisning til kommunens over
tagelse af Holmstrup og Havrebjerg vandværk.
Indstillingen er fremsendt med 3 stemmer mod 1 stemme (Viggo Larsen), idet 1 med
lem var fraværende.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 15 stemmer mod 1 stemme (Viggo Lar
sen), idet 1 medlem undlod at stemme.
g. Ansøgning fra Gunnar Westergaard, Nordrup, Slagelse, om autorisation som kloak
mester.
Anbefalet af vej udvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

h. Vejudvalget har 13.4.1973 indstillet, at etableringen af hovedkloakledninger til
parceller af matr.nr. 123 og 124, Slagelse markjorder, overdrages til murermester Frede
V. Jørgensen, Slagelse, for kr. 27.889,- excl. moms, således at der i entreprisesummen
modregnes det a conto kloakbidrag, som i henhold til byrådets parcelsalgserklæring
skal betales for at fremme kloakarbejdet (kr. 4,- pr. m2 nettoareal).
Udvalget har endvidere ansøgt om en bevilling stor kr. 33.000,- til dækning af udgif
ten (konto 39 02 20 31 08, 1973/74, kloakdistrikt »SM», Sdr. Mark).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.
Vedtoges, - idet der endvidere blev givet den ansøgte bevilling.
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i. Værkudvalget har 18.4.1973 indstillet, at der tilbydes murermester Frede V. Jør
gensen fjernvarmetilslutning til 8 parcelhusgrunde, beliggende på et areal nord for Val
muevej på følgende vilkår:
betaling pr. parcel: kr. 3.000,-+ moms. Tilslutning udover 18.000 kcal, i timen afreg
nes med kr. 0,12 pr. kcal. pr. time. Pris for stikledning: kr. 1.000,- pr. parcel-t kr. 150,pr. m udover 6 m.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.
Vedtoges.

k. Vedr. offentlig sti mellem Skælskørvej og Ærøvej.
Vejudvalget har 11.4.1973 indstillet, at der eksproprieres et ca. 203 m2 stort areal
af matr.nr. 411, Slagelse markjorder, tilhørende Flemming Jørgensen, Skælskørvej 59.
Udvalget har endvidere indstillet, at et med samme indgået forlig om en samlet er
statning på kr. 6.070,- for arealafståelse m.v. godkendes.
Under forudsætning af byrådets vedtagelse af ovenstående har vejudvalget ansøgt om
en bevilling stor kr. 7.000,-,- herunder includeret udgift til sløjfning af den eksisteren
de vendeplads på matr.nr. 411.
Tillægsbevillingen foreslås givet til konto 71 19 24 00-04, sti mellem Skælskørvej
og Ærøvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.
Udvalgets indstillinger vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

l. Borgmesteren har 9.4.1973, efter forhandling med brandkorpset, fremsendt for
slag til ny overenskomst mellem Slagelse brandkorps og Slagelse brandkommission.
Forslaget indeholder følgende ændringer i forhold til gældende overenskomst:
1. Den faste årsløn (grundløn) til assistenter og menige brandmænd er hævet til hen
holdsvis kr. 630,- (fra kr. 520,-) og kr. 565,- (fra kr. 450,-).
2. Timelønnen (grundlønnen) ved udrykning til brand m.v. samt ved deltagelse i øvel
ser er hævet til henholdsvis kr. 6,40 (fra kr. 5,90) og kr. 5,10 (fra kr. 3,75).

3. Understøttelsen ved sygdom efter ulykkestilfælde i brandvæsenets tjeneste er for
højet fra kr. 100,- til kr. 125,- daglig i indtil 26 uger (fra 13 uger) a 7 dage. Efter
anmodning fra brandmændene udbetales der fremover af sygepengene feriegodt
gørelse: 9 l/2%, såfremt godtgørelsen er over kr. 50,-.
4. Det er indføjet, at overenskomsten er indgået under forudsætning af de nuværen
de arbejds- og udrykningsforhold, og at ændring af disse forhold berettiger parter
ne til opsigelse fra et tidligere tidspunkt end den 31. marts 1975.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..784.1.084.
Godkendtes.
m. Fornyet behandling af ansøgning af 18.12.1972 fra A /S Dansk Shell om princi
piel tilladelse til at opføre og drive en servicestation med vasketunnel m.m. på matr.
nr. 55 e, Slagelse 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.
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Anbefalet af boliganvisningsudvalget, ejendomsudvalget og vejudvalget, - af sidstnævn
te på nærmere anførte vilkår vedr. projektets udførelse.
A/S Dansk Shell har 28.3.1973 oplyst, at selskabet vil søge følgende anlæg i Slagelse
kommune saneret, såfremt planerne om etablering af ovennævnte servicestation kan gen
nemføres:

a. Strudsbergsvej 8,
b. P.M. Olsen, Løvegade,

c. Slagelse Motor Co. A/S, Sorøvej, og

d. købmand F. Niemann, Tyvelse.
(Se mødet 26.2.1973, pkt. 6 h).
D.K..784.1.73-6.
Blev imødekommet.

n. Forretningsudvalget for Bildsøkolonien har 1.12.1972 fremsendt koloniens drifts
regnskab for tiden 1.11.1971 til 31.10.1972 samt status pr. 31.10.1972.
Økonomiudvalget har 11.4.1973 indstillet, at regnskabet godkendes.
D.K..851.123.6.
Godkendtes.
o. Ansøgning af 20.3.1973 fra børnetandlæge Kirsten Rhod Rung, Slagelse kommunes
børnetandpleje, om afsked pr. 1.8.1973.
Anbefalet af socialudvalget.
D.K..851.172.084.
Bevilgedes.

Udenfor dagsordenen.

p. Økonomiudvalget har 30.4.1973 fremsendt til byrådets godkendelse et af stads
ingeniøren udfærdiget skitseforslag til anlæg af en midlertidig parkeringsplads med ca.
260 pladser til brug ved udstillingen »Bedre Bolig 19 73».
Udvalget har samtidig indstillet, at der til dækning af udgifterne gives en bevilling
stor kr. 30.000,- (konto 71 53 23 00 50).
D.K..071.
Forslaget blev godkendt, - herunder den foreslåede bevilling.

8. ETABLERING AF SVØMMEHAL.
Vedr. etablering af svømmehal.
(Jfr. pkt. 6 på nærværende dagsorden).
Sportsudvalget har 19.3.1973 indstillet,

MØDET 30.4.1973
1. at byrådet antager det projekt, der er udarbejdet af arkitektfirma Preben Andersen
A/S og ingeniørfirma H. Jul. Fjerring A/S og tilbudt udført i totalentreprise af C.C.
Brun, Glumsø, for kr. 6.580.983,- incl. projektering men excl. moms,

2. at detailprojektering og opførelse af svømmehallen igangsættes, så snart de økono
miske muligheder er tilstede, og

3. at det overlades til sportsudvalget at forestå såvel detail projektering som opførel
se af svømmehallen med bistand af de projekterende teknikere og kommunens eg
ne teknikere.
Sportsudvalget har 16.4.1973 fremsendt nogle af firmaet Bruun og Sørensen A/S
samt arkitekt G. Gergelyffy fremsendte supplerende oplysninger og prisberegninger.
Stadsingeniøren har 17.4.1973 fremsendt overslag over samtlige investeringer og
anskaffelsesudgifter.
Værkudvalget har 18.4.1973 fremsendt en kopi af oplysninger afgivet til stadsinge
niøren vedr. muligheden for fjernvarmeforsyning til svømmehallen.
Økonomiudvalget har 25.4.1973 fremsendt sagen med følgende bemærkninger:
Ad 1. Økonomiudvalget er af den opfattelse, at byrådet bør antage et af de af sports
udvalget foretrukne projekter og vælge mellem projekterne 9, 10 og 11.
Ad 2. Økonomiudvalget har vedtaget at indstille, at arbejdet, således som foreslået,
fremmes således, at økonomiudvalget giver igangsætningstilladelse, når forhol
dene i indeværende finansår tillader det.

Ad 3. Økonomiudvalget har vedtaget at indstille, at det overlades til sportsudvalget at
arbejde videre med sagen, indtil byggeriet påbegyndes, - hvorefter sagen overtages
af ejendomsudvalget.
D.K..778.47.
Ad 1. Sportsudvalgets indstilling vedtoges.
Ad 2 og 3. Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

9. SALG AF EJENDOMME.

21.

Ansøgning af 21.3.1973 fra Birche Anhøj,Merløsevej 7, Nyrup, om køb afen ca.
2.100 m2 stor parcel af matr.nr. 69 eq, Slagelse markjorder, beliggende ved Fægangen,
til opførelse af en vulkaniseringsanstalt.
Økonomiudvalget har 17.4.1973 indstillet, at parcellen sælges til ansøgeren for
kr. 18,- pr. m2 incl. tilslutningsafgift for vand og el (sidstnævnte under forudsætning
at, at elbelastningen ikke overstiger 40 kW).
Herudover vil være at betale kloakbidrag,stikudgifter og udstykningsomkostninger.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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10. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 13.3.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for gartner Niels Bror
Nielsen, Store Kongsmark, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 5 b. Store Kongsmark by, Kirke Stillinge sogn, i 2 parceller.
Økonomiudvalget har 11.4.1973 indstillet, at udstykningsansøgningen godkendes
med bemærkning om, at der ikke hermed er givet tilladelse til, at en eventuel senere
sommerhusudstykning af parcel 2 (af areal 14.668 m2) kan få vejadvang over det udlag
te 10 m brede areal til kommunevej nr. 348.
D.K..713.111.29/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 14.3.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for autoforhandler
William Kähler om udstykning af matr.nr. 225 a, Slagelse markjorder, i 2 parceller.
Økonomiudvalget har 11.4.1973 anbefalet, at udstykningen - herunder et af stads
ingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring, - godkendes.
D.K..713.111.30/73.
Godkendtes, - herunder forslaget til parcelsalgserklæring.
c. Vejadgang til en del af matr.nr. 7 le, Holmstrup by.
Stadsingeniøren har 4.4.1973 fremsendt skitse af en del af matr.nr. 7 fe. Holmstrup
by, tilhørende A/S Phønix. Ejendommen ønskes udstykket i 2 parceller, og der er opnå
et enighed om, at der etableres vejadgang over den kommunale udstykning via Griegsvej
og Lumbyesvej.
Økonomiudvalget har 11.4.1973 indstillet, at vejadgangen incl. den viste vendeplads
etableres ved kommunens foranstaltning mod, at selskabet betaler et fast vejbidrag på
kr. 15,- pr. m2. Selskabet har erklæret sig indforstået med at betale vejbidraget samt
et a conto kloakbidrag på kr. 4,50 pr. m2 samt ca. kr. 1,- pr. m2 nettoareal for kloak
stik.
D.K..811.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

11. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 28.3.1973 fra adjunkt Børge Ramsø Thomsen, Holbergsgade 43, om
tilladelse til at inddrage en 2 værelsers lejlighed på I. sal i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.22-43.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 1.4.1973 fra tømrer F. Holst Nissen, Kongelyset 31, om tilladelse
til at nedlægge en I. sals lejlighed i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 12.4.1973 fremsendt ansøgningen med bemærkning, at
udvalget ikke ønsker at tage stilling til denne, da lejligheden ikke er ledig.
D.K..778.54.30-31.
Kunne ikke imødekommes.
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c. Ansøgning af 1.4.1973 fra fru Grethe Jacobsen, Løvegade 22, om tilladelse til at
inddrage en lejlighed på I. sal i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 12.4.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.35-22.
Kunne ikke imødekommes.

d. Ansøgning af 20.3.1973 fra Vestsjællands Brødfabrik A/S, Ndr. Stationsvej 18,
om tilladelse til at inddrage en ubeboet funktionærlejlighed på IL sal i fabriksbygnin
gen til indretning af folkerum.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.43-18.
Blev imødekommet.

e. Ansøgning fra Georg Pedersen, Vibevej 12, om tilladelse til at inddrage I. sals
lejligheden i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 9.4.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.87-12.
Kunne ikke imødekommes.

12. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 2.3.1973 fra H.J. Huse, Slagelse A/S om byggetilladelse for opførel
se af et eenfamiliehus på matr.nr. 9 l, Kirke Stillinge by og sogn, tilhørende vognmand
Vagn Jensen.
Ejendomsudvalget har 16.4.1973 indstillet, at ansøgningen fremsendestil byudvik
lingsudvalget med anbefaling.
Lb.nr. 142/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 27.2.1973 fra firmaet Tectum for Niels Erik Kjær, Gerlev, om til
ladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 13 bo, Kirke Stillinge by og
sogn, udenfor den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget kunne 16.4.1973 ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr.
Kunne ikke imødekommes.
c. Aisøgning af 23.3.1973 fra arkitekterne F. Juel Lauridsen og F. Uhlyarik for
inspektør Bent Nicolajsen om tilladelse til at opføre en tilbygning til et sommerhus
på ejendommen matr.nr. 13 af, Kirke Stillinge by og sogn, udenfor den på ejendom
men tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 16.4.1973 anbefalet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr.
Blev imødekommet.
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25.

13. SKOLESAGER.
Skoledirektøren har 29.3.1973 - på foranledning af en henvendelse fra Vestsjællands
amtskommunes undervisnings- og kulturudvalg om, at ungdomsskoleinspektør Ib Levring
fejlagtigt er tildelt 22 ugentlige timers reduktion for hvervet som ungdomsskoleinspektør
i stedet for 18 timers reduktion - foreslået, at der fra 1.4.1973 og skoleåret ud udbeta
les løn for 27 ugentlige timer, uanset at der mangler 0,65 time, og at der ikke kræves til
bagebetaling for de 2/3 af skoleåret, som er gået.
Tiltrådt af skoleudvalget og økonomiudvalget.
D.K..851.11.
Vedtoges.

26.
14. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 14. MAJ 1973.
Fraværende: Pia Kiørboe, Georg Bjørsum og E.L. Anderberg.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

a-t. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

u. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt meddelelse om overenskomst
fornyelse pr. 1.4.1971 vedr. civilingeniørers og akademiingeniørers ansættelsesforhold
i kommuner udenfor hovedstadsområdet.
D.K..832.
a.-u. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

28.

a. Ansøgning fra Musik og Ungdom, Slagelse afdeling, om et tilskud på
kr. 6.000,- for 1973/74.
Kulturudvalget har 18.4.1973 foreslået, at der ydes det ansøgte tilskud for 1973/74
over konto 23 05 35 00-04.
Anbefalet af økonomiudvalget, således at tilskudet for 1973/74 udbetales med
kr. 3.000,- straks og kr. 3.000,- pr. 1.11.1973
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges, idet udbetalingen finder sted således som fore
slået af økonomiudvalget.
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b. På foranledning af en ansøgning fra formanden for grundejerforeningen »Hertha
lund» har vejudvalget 3.5.1973 indstillet, at 2 boligveje, der er navngivet Herthalund
og Herthahøj, fremtidig betragtes som 1 vej og navngives sHerthalunds.
(Se mødet 24.4.1972, pkt. 2 g).
D.K..811.121.1,
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 9.5.1973 indstillet, at der afholdes venskabsbesøg fra kom
munens venskabsbyer i Slagelse i tiden 16.8. - 20.8.1973, samt at der indbydes 4 repræ
sentanter fra hver af venskabsbyerne, - med ankomst torsdag aften den 16. og med af
rejse mandag morgen den 2C.
Økonomiudvalget har samtidig indstillet, at det overlades økonomiudvalget at udar
bejde program for besøget
D.K..855.
Vedtoges.
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3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 24.4.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevillingstor kr. 35.000,til konto 16 03 03 1 0 04, 1973174, hovedistandsættelse, Ottestrup skole, til dækning
af udgifterne ved udskiftning af skolens centralvarmekedel.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 2.5.1973 fra vej udvalget om en bevilling stor kr. 25.000,- til konto
39 02 20 25-0, 1973/74, kloakdistrikt Sydbyen, til dækning af udgifterne ved etable
ring af kloakledninger til en del.af matr.nr. 4 cy, Antvorskov, tilhørende Gulf Oil A/S.
Udvalget har samtidig indstillet, at arbejdet udføres af kommunens entreprenørafde
ling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Bevilgedes, - idet vejudvalgets indstilling iøvrigt vedtoges.

c. Vejudvalget har 2.5.1973 ansøgt om en tillægsbevilling på kr. 60.000,- til konto
18 03 01 16-1, 1972/73, Søndermarksvej.
Ansøgningen fremkommer som følge af merudgifter i forbindelse med etablering
af gangtunnellen samt diverse arbejder i tilslutning hertil.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 16.4.1973 fra kulturudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 5.525,til konto 17 04 00 00 02, 1973/74, Centralbiblioteket, inventar, til indkøb af 1 stk.
ultra-fiche læseapparat, model NCR 455-3.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..852.
Bevilgedes.
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For lukkede døre.

30.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Advokat Kr. Rask har 10.4.1973 - for Poula Sørensen, Munkebjerg, Harrested, der
er ejer af og driver kiosk fra ejendommen matr.nr. 14 dk, Næsby ved Stranden - accep
teret det af kommunen fremsatte tilbud i forbindelse med ekspropriation af en oversigts
servitut i anledning af den påtænkte etablering af en parkeringsplads på matr.nr. 14 at,
under forudsætning af, at kommunen ikke tillader drift af iskiosk eller lignende pä matr.
nr. 14 at.
Vejudvalget har 3.5.1973 indstillet, at der afgives erklæring om, at kommunen ikke
vil tillade drift af iskiosk eller lignende på det eksproprierede areal, så længe Poula Sø
rensen driver sådan virksomhed på matr.nr. 14 dk, Næsby ved Stranded.
Vejudvalgets indstilling er anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 16.4.1973 fra kommuneassistent Anne Grethe Højland, social- og
sundhedsforvaltningen, om overgang til deltidsbeskæftigelse (halv tid) fra 1. juli 1973.
Anbefalet af socialudvalget, som samtidig har indstillet, at Jette Larsen, der indtil
31.1.1973 var ansat ved Slagelse Sygekasse, ansættes som halvdagsbeskæftiget kommune
assistent fra 1.7.1973.
Økonomiudvalget kunne ikke anbefale socialudvalgets indstilling.
D.K..075.5.084.
Ansøgningen fra A.G. Højland kunne ikke imødekommes. (Ved afstemningen faldt
7 stemmer for og 7 imod ansøgningens imødekommelse, medens 4 medlemmer undlod
at stemme).

c. Ansøgning af 23.3.1973 fra kommuneassistent Birthe Felding, Centralbiblioteket,
om overgang til halvtidsbeskæftigelse.
Kulturudvalget har 16.4.1973 anbefalet, at ansøgningen imødekommes fra 1.6.1973
mod tilsvarende lønnedgang.
Udvalget har samtidig oplyst, at det har bemyndiget stadsbibliotekaren til at opslå en
timelønnet stilling for en halvtidsbeskæftiget kontorassistent.
Anbefalet af økonomiudvalget, dog således at den ledige del af stillingen besættes i
henhold til gældende overenskomst med en månedslønnet deltidsbeskæftiget.
D.K..084.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes, - idet det samtidig vedtoges at opslå ledig en stilling for en månedslønnet
halvtidsbeskæftiget.

d. Ansøgning af 10.4.1973 fra kommuneassistent Elise Hjort Petersen, skatteinspek
toratet, om overgang til deltidsbeskæftigelse (20 timer ugentlig) fra barselsorlovs op
hør ca. 1.10.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
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e. Ansøgning af 18.4.1973 fra bygningskonstruktør Gunnar Christensen, bygnings
inspektoratet, om at få stillet bil til rådighed til tjenestekørsel.
Økonomiudvalget har 30.4.1973 indstillet, at der indkøbes en varevogn, - Morris
Mascot 850.
Idet udvalget har vedlagt et tilbud på en sådan vogn, er samtidig ansøgt om en tillægs
bevillingstor kr. 17.500,- til konto 11 04 21 03, 1973/74.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, idet der samtidig blev givet den fornødne be
villing.
f. Kommunernes Landsforening har 26.4.1973 forespurgt, om byrådet kan tiltræde,
at der i forbindelse med, at der fra 1.3.1973 ydes ingeniør G. Houg Jakobsen et § 1,
stk. 2-tillæg på kr. 5.500,- årligt (1970-niveau) + dyrtidsregulering, sker en klausulering
af stillingen som bygningsinspektør, således at spørgsmålet om denne stillings klassifice
ring i K 36 (49)4* særligt tillæg kr. 1.200,- vil være at forelægge tilsynsmyndigheden,
forinden opslag og nybesættelse af stillingen kan finde sted.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Blev tiltrådt.

g. Ansøgning af 24.4.1973 fra overassistent Karen Grauengaard, kasse- og bogholderi
kontoret, om overgang til heltidsbeskæftigelse fra 1.5.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Blev imødekommet
h. Økonomiudvalget har 4.5.1973 indstillet, at rådstuebud Ernst Ingvard Pedersen
efter udløbet af 1 års prøvetid - meddeles varig ansættelse med virkning fra 1.6.19 73.
D.K..084.
Vedtoges.
i. Vejudvalget har 3.5.1973, efter afholdt licitation, indstillet, at kloakarbejdet i
forbindelse med byggemodningen af en del af matr.nr. 1 bt, Antvorskov Hovedgård,
(Herthalund), overdrages H. Juli. Olsen A/S, Lyng, for kr. 123.506,-+ moms.
Udvalget har samtidig ansøgt om en bevilling stor kr. 175.000,- til formålet (konto •
39 02 20 25-0, kloakdistrikt Sydbyen), idet udvalget har bemærket, at der herudover
kan forventes udgifter til sugespidsanlæg og pælefundering.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vedtoges, - idet der samtidig blev givet den ansøgte bevilling.

k. Vedr. istandsættelse af Skovmosevej.
Vejudvalget har 2.5.1973, efter forhandling med lodsejerne ved Skovmosevej, ind
stillet:

a. at Skovmosevej optages som kommunevej,

b. at vejen istandsættes for kr. 10.100,- i henhold til et af stadsingeniørens kontor ud
arbejdet overslag,
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c. at byrådet i henhold til vejbidragslovens bestemmelser træffer beslutning om, at
udgiften til vejens istandsættelse fordeles således, at kommunen afholder kr. 7.900,-,
medens restbeløbet fordeles ligeligt på de 10 lodsejere, hvilket lodsejerne har accepte
ret.
Vejudvalget har samtidig ansøgt om en tillægsbevilling på kr. 10.100,- til konto 18
03 05 05 50, 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget, dog således, at byrådet vedtager den af vejudvalget
beregnede procentvise fordeling af udgifterne til vejens istandsættelse (kommunens an
del: 71,29% og grundejernes andel: 28,71%).
D.K..811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges, - dog med den af økonomiudvalget foreslåede
fordeling.
Det vedtoges samtidig at give den ansøgte bevilling.

l. Vejudvalget har 2.5.1973, efter forudgående forhandling med de berørte lodseje
re, indstillet,

1. at Etterbjergvej optages som offentlig kommunevej,
2. at vejen istandsættes i henhold til et af stadsingeniørens kontor udarbejdet projekt,
anslået udgift kr. 21.300,-,

3. at vejudvalget bemyndiges til at acceptere et tilbud fra Superfos Dammann på
kr. 17.487,-+ moms med regulering i forhold til mer- eller mindreforbrug af materi
aler, og
4. at byrådet i henhold til vejbidragslovens bestemmelser træffer beslutning om, at ud
giften til vejéns istandsættelse fordeles således, at kommunen afholder kr. 8.900,-,
medens restbeløbet fordeles ligeligt på de 14 lodsejere.

Lodsejerne har accepteret denne fordeling.
Under forudsætning af, at indstillingen vedtages, har udvalget samtidig ansøgt om
en bevilling på kr. 21.300,- til konto 18 03 05 02 08, 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget dog således, at den af vejudvalget beregnede procent
vise fordeling af udgifterne vedtages (kommunens andel: 41,8% og grundejernes andel:
58,2%).
D.K..811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges, - dog med den af økonomiudvalget foreslåede for
deling.
Det vedtoges samtidig at give den ansøgte bevilling.

m. Udvidelse af fjernvarmenettet i Nordvej og Fabriksvej med henblik på fjernvarme
forsyning af Botved Boats og Vestsjællands Betonværk.
Den samlede udgift er anslået til kr. 711.000,-, - og der foreligger fra Botved Boats
anmodning om afdragsvis betaling af tilslutningsafgiften, ca. kr. 175.000,-.
D.K..824.11.
Det oplystes, at Vestsjællands Betonværk ikke ønskede fjernvarmeforsyning, - hvor
efter udgifterne var anslået til i alt kr. 441.000,-.
Under forudsætning af, at der opnås dispensation fra den midlertidige standsning af
anlægsarbejder, eller eventuelt når standsningen ophæves, indplaceres dette anlægsar
bejde i kommunens investeringsramme for 1973/74, og økonomiudvalget bemyndiges
til at indrømme Botved Boats og fabrikant Ole Botved afdragsvis betaling af tilslutnings-
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afgiften, således at der betales 1/3 straks og med betaling af restbeløbet over 6 år med
rente 10% p.a., såfremt der stilles betryggende sikkerhed for gælden.

31.

5. LEGATSAGER.
a. Til decision foreligger regnskab for året 1972 for fabrikant Vilhelm Langes Arbej
derlegat.
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
D.K..073.526.27.
Godkendtes.

b. Til decision foreligger regnskab for 1971/72 for fabrikant Vilhelm Langes legat
til fordel for Slagelse Velgørenhedsselskab.
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
D.K..073.526.27.
Godkendtes.
c. Til efterretning for byrådet har Slagelse Handelsstandsforening 29.3.1973 frem
sendt legatregnskaber for året 1972 for

1. købmand Carl Husted Andersens legat og
2. bankdirektør, købmand P. Thomsen og hustrus mindelegat.
Endvidere er til decision fremsendt legatregnskab for året 1972 for

3. fabrikant Vilhelm Langes legat.
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke haft bemærkninger til sidstnævnte regn
skab.

D.K..073.526.27.
1. ■ 2. Til efterretning.
3. Godkendtes.
d. Til decision foreligger regnskaber for året 1972 for direktør, købmand Peter
Axelsén og hustrus 3 legater.
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
D.K..073.526.27.
Godkendtes.

6. UDSTYKNINGSSAGER.

$1.

a. Ansøgning af 20.3.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for tømrermester Withus
Andersen, Næsby ved Skoven, om godkendelse af udstykning af matr. nr. 20 a, Næsby
ved Skoven, i 2 parceller, hvoraf ejeren beholder den ene, medens den anden agtes afhæn
det til Lille Ebberup og Næsbyskov Vandværk til opførelse af et nyt vandværk.
Økonomiudvalget har 30.4.1973 indstillet, at sagen anbefales overfor byudviklingsud
valget på betingelse af, at der tinglyses en bestemmelse om, at vandværksbygningen place-
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res i en afstand af 5 m fra skel mod vej og 5 m fra skel mod matr.nr. 20 a, og at det ube
byggede areal tilplantes og vedligeholdes som have.
D.K..713.111.36/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 6.4.1973 fra landinspektør Uffe Flemberg, Høng, for gårdejer Hans
Helge Knudsen, Skovse, om godkendelse af udstykning m.v. af matr.nr. 34, Skovse by,
i 2 parceller, hvoraf Hans Knudsen beholder den ene til fortsat landbrug, og den anden
afhændes til Bent Nielsen Typehuse A/S til sammenlægning med matr.nr. 69 au og 69
ub af markjorderne, idet ejendommen senere agtes udparcel leret.
Økonomiudvalget har foreslået, at ansøgningen anbefales overfor byudviklingsudval
get.
D.K..713.111.42/ 73.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.

33.

7. BOLIGSAGER.
Ansøgning fra John Andersen, Åvej 5, om tilladelse til at inddrage en 1 værelses lej
lighed i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.
D.K..778.54.1.A-5.
Kunne ikke imødekommes.
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8. BYGGESAGER.
a. Ansøgning fra chauffør Jørgen Jacobsen, Rønnesholm 8, om dispensation fra byg
ningsreglementets kapitel 3.1.3. for opførelse af en garage med højde 2,90 m over terræn
(mod tilladt 2,40 m over terræn) på ejendommen matr.nr. 1 ae, Sønderupnørre by.
Ejendomsudvalget har 27.4.1973 indstillet, at ansøgningen fremsendes med anbefa
ling overfor boligministeriet, idet naboerklæring om disses indforståelse med byggeriet
foreligger.
Lb.nr. 203/71.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Boliaministeriet har 15.1.1973 anmodet om en udtalelse i anledning af en ansøg
ning fra automekaniker Stig Jensen, Parkvænget 3, om dispensation fro §19, stk. 1, i
bygningsvedtægten med henblik på indretning af klubværelser i en værkstedsbygning
på ejendommen matr.nr. 178 bo af Slagelse bygrunde.
Slagelse byråd har i sit møde den 13.11.1972 meddelt ansøgeren, at en tilsvarende
ansøgning ikke kunne imødekommes.
Ejendomsudvalget har 27.4.1973 indstillet, at dispensationsansøgningen ikke anbe
fales.
D.K..785.072.13.52-3.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges med 10 stemmer mod 5 stemmer, idet 3 med
lemmer undlod at stemme.
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c. Ansøgning af 23.4.1973 fra Antenneforeningen Marievang om byggetilladelse for
opførelse af en gittermast pA indtil 61 m højde for opsætning af fjernsyns- og radioan*
tenner til fællesantenneanlægget på et umatrikuleret grønt område i forlængelse af Saga
vej.
Ejendomsudvalget har 27.4.1973 indstillet, at der indhentes godkendelse i boligmini
steriet til den fornødne byggetilladelse, - idet udvalget iøvrigt har oplyst, at det er udval
gets opfattelse, at lysforholdene på naboejendommene ikke forringes væsentligt ved pro
jektet, - jfr. bygningsreglementets kapitel 3.1.1.5., stk. 2.
Lb.nr. 293/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 16.4.1973 fra Kurt Andersen, Frodesvej 37, matr.nr. 3 If af Holm
strup om tilladelse til at placere en carport uden for den på ejendommen tinglyste byg
gezone.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 437/71.
Blev imødekommet.

35“.

9. SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 12.4.1973 fra lærer Bodil Wind Andersen, Stillinge Centralskole, om
orlov i skoleåret 1973/74.
Skolekommissionen har 30.4.1973 anbefalet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

b. Ansøgninger fra nedennævnte lærere ved Slagelse kommunale skolevæsen om ned- '
sættelse af det pligtige ugentlige timetal i skoleåret 1973174 til:
Stillinge Skole: Inge Hansen ••»•••••••••••••••••••••••I..................

16

Møllegårdsskolen: Kirsten Kargaard Olsen........................... 23
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 26.3.1973 fra lærer Jakob S. Hansen, Lille Valby Skole, om timened
sættelse (2 timer ugentlig) som følge af deltagelse i kursus i matematik MR på Danmarks
Lærerhøjskole.
Skolekommissionen kunne 30.4.1973 ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.
D.K..851.11.
Kunne ikke imødekommes.

d. Skolekommissionen har 30.4.1973 indstillet, at følgende ansættes ved Slagelse kom
munale skolevæsen fra 1.8.1973:
Som timelærer (underforudsætning af bestået lærereksamen): lærerstuderende Birgitte
Bang Jørgensen, Holbæk.
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Som ikke tjenestemandsansat børnehaveklasseleder ved Hallelevskolen: børnehavelærer
inde Dorte Gjetting, Vanløse.

D.K..851.11.
Vedtoges.
e. Skolekommissionen indstillede 30.4.1973, at lærer Charlotte Max Andersen, Sla
gelse, ansættes som fast lærer ved Slagelse kommunale skolevæsen fra 1.8.1973.
D.K..851.11.
Vedtoges.
f. Skolekommissionen har 8.5.1973 indstillet, at nedennævnte ansættes ved Slagel
se kommunale skolevæsen fra 1.8.1973:
Som lærer på prøve:
Lærerstuderende Frank Melin Madsen, Københavns Dag- og Aftenseminarium - under
forudsætning af bestået lærereksamen.

Lærerstuderende Birte Engel Madsen, Københavns Dag- og Aftenseminarium - under
forudsætning af bestået lærereksamen.
Som timelærer:
Lærerstuderende Jørgen Thomsen, Holbæk Seminarium - under forudsætning af bestå
et lærereksamen.
Lærerstuderende Anne Schou, Holbæk Seminarium - under forudsætning af bestået læ
rereksamen.

Som fast lærer:
Lærer på prøve Leif Egon Svendsen, Slagelse.
D.K..851.11.
Vedtoges.

36.

10. SOCIALSAGER.

Udenfor dagsordenen.

37.

11. Da der fra Pia Kiørboe forelå meddelelse om lovligt forfald, og da byrådet fandt
det nærliggende, at fraværet var af mindst 2 måneders varighed, vedtog byrådet at ind
kalde stedfortræderen, gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg, til midlertidigt at tage sæde
i byrådet. Fra Fællesgruppens side blev fremsat anmodning om, at Hans Frandsen ind
træder i Pia Kiørboes udvalgspladser m.m. Anmodningen blev taget til følge.
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MØDET MANDAG DEN 28. MAJ 1973.
Under henvisning til den p3 byrådets møde den 14.5.1973, pkt. 11, trufne beslut
ning er gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg, indkaldt til midlertidigt at tage sæde i
byrådet
Borgmesteren bød gårdejer Hans Frandsen velkommen til arbejdet i byrådet.
Fraværende: Vagn Høgh Jensen.

Til behandling forelå:

38.

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

n. Fra Øernes Konsummælk-Selskab er 21.5.1973 fremsendt liste over engrospriser
for mælk og fløde m. v.t gældende fra 25.5.1973, - jfr. byrådets møde den 12.2.1973,
pkt 2 d.
D.K..778.2.073.6.
a.-r. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

3%

a. Kommunernes Landsforening har 26.4.1973 forespurgt, hvorvidt kommunen var
interesseret i at abonnere på tidsskriftet sHelse».
Socialudvalget har 15.5.1973 meddelt at udvalget har drøftet sagen på et møde, og
at 3 medlemmer gik ind for abonnementstegning, 3 medlemmer stemte imod, medens
1 medlem var fraværende.
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at kommunen tegner sig for 500 eksempla
rer af tidsskriftet
D.K..073.532.
Frode Hansen foreslog, at der tegnes abonnement på 2.000 eksemplarer for indevæ
rende år. Dette forslag vedtoges med 11 stemmer mod 3 stemmer, idet 6 medlemmer un<
lod at stemme.
Herefter vedtog byrådet den fornødne tillægsbevilling på kr. 3.000,- til konto 24 257 for 1973/74.
b. Ansøgning af 5.5.1973 fra ASF- Dansk Folkehjælp, Slagelse afdeling, om tilskud
til afholdelse af en udflugt for byens svagføre den 13.6.1973.
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at der ydes kr. 45,- pr. deltager fra Sla
gelse kommune, idet udgiften foreslås afholdt over konto 23 05 34-4, 1973/74.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 14.5.1973 fra ASF-Dansk Folkehjælp, Slagelse afdeling, om tilskud
til afholdelse af en ferielejr for evnesvage børn i tiden 21. - 30.7.1973 i Bildsøkolonien.
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Udgifterne er anslået til kr. 14.500,-, hvoraf Slagelse afdelings andel vil andrage ca.
kr. 3.300,-.
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at der bevilges et tilskud på kr. 3.300,på konto 23 05 34-4, 1973/74.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Menighedsrådene for Set. Mikkels og Set. Peders sogne har 15.5.1973 foreslået,
at planen om placering af en kirkegård og et kapelkrematorium i omrade G 2 i byplan
vedtægt for Sydbyen henlægges, og at der i stedet planlægges ny kirkegård og krema
torium i kolonihaveområdet »Fredly» i forbindelse med Set. Peders kirkegård.
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at man følger menighedsrådenes forslag
om henlæggelse af planerne om ny kirkegård på I dagårdsjorden, - samt at kommunen
stiller det fornødne areal til nyt krematorium m.v. af kolonihaveområdet »Fredly»
til rådighed til en pris, som der forhandles med menighedsrådene om.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
e. Skolekommissionen har 22.5.1973, - under henvisning til en af inspektionen for
specialundervisning fremsendt skrivelse vedr. specialundervisning af læseretarderede ansøgt om godkendelse af, at der på by skolerne i skoleåret 1973/74 oprettes læseklinikker for elever med læsevanskeligheder.
Skolekommissionen har samtidig ansøgt om, at der ydes lærerne ved læseklinikkerne en timereduktion i forholdet 8 = 9.
D.K..851.12.
Skolekommissionens ansøgninger blev imødekommet.

f. Skolekommissionen har 22.5.1973 indstillet, at skoleplanen ændres således:

1. § 10. 1 stilling som viceskoleinspektør i lønramme 27 opnormeres til lønramme 29,
hvorved der bliver i alt 5 viceskoleinspektører i lønramme 29.

2. § 10. Under viceskoleinspektør i lønramme 24 ændres antallet fra 2 til 1.
3. § 10. Under rubrikken lærer/overlærer anføres 183 i stedet for 154 og i rubrikken
timelærere ændres tallet 15 til 21.
4. § 10. I rubrikken børnehaveklasseledere anføres 6 i stedet for 4.
I Samme rubrik under bemærkninger noteres - heraf 3 vakancevikarer.

D.K..851.12.
Vedtoges.
g. Skolekommissionen og fritidskommissionen har 22.5.1973 indstillet, at skolepla
nen ændres således:

§11, stk. 2: Ungdomsskoleinspektørens ugentlige timereduktion ændres fra 22 timer
til 18 timer.
§11, stk. 3: »200 timer årligt» ændres til »360 timer årligt».

D.K..851.12.
Vedtoges.
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h. Skolekommissionen har 22.5.1973 indstillet, at skoleplanens §11, stk. 2, ændres
således, at der gives indehaveren af stillingen som konsulent for læse- og staveretarderede
elever en reduktion af det ugentlige timetal på 9 timer.
D.K..851.12.
Vedtoges.
i. Ungdomsskolenævnet har 8.5.1973 med fritidskommissionens anbefaling af 15.5.
1973 framandt forslag til ungdomsskolevirksomheden i 19 73/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.
Godkendtes.

k. Fritidsnævnet har 8.5.1973 - på foranledning af en henvendelse fra Seppo Dahl
og Kauko Riikonen, Valkeakoski, vedr. et venskabsbesøg i Slagelse af 34 hovedsage
ligt unge personer fra Valkeakoski - foreslået,

1. at de pågældende vederlagsfrit indlogeres på Ungdomsborgen,

2. at en koncert, som finneme agter at afholde, henlægges til salen i Ungdomsborgen, og
3. at der til koncerten, der er offentlig, sendes indbydelse til idrætsorganisationer og ung
domskorps.
Udgiften anslås til kr. 2.500,-.
Anbefalet af økonomiudvalget. Udgiften foreslås afholdt på konto 23 03 10-0, 1973/
74.

D.K..855.
Forslaget blev tiltrådt.

Udenfor dagsordenen.

l. Ansøgning af 22.5.1973 fra S.B.I. s Venner om tilladelse til i tiden 31.5. - 3.6.1973
at afholde sportsuge med opstilling af tivoli m.m. på pladsen foran stadion, - subsidiært
er søgt om tilladelse til at anvende parkeringspladsen ved Gørtlergade.
Vejudvalget kunne 28.5.1973 ikke anbefale, at ansøgningen om benyttelse af parke
ringspladsen ved Gørtlergade imødekommes.
D.K..855.3.795.893L
Kunne ikke imødekommes,Det vedtoges i stedet med 19 stemmer mod 1 stemme (In
ger Nørgaard, der motiverede sin afstemning med støjforurening) at stille cirkuspladsen
ved Vestre Ringgade til rådighed på de af ejendomsudvalget sædvanligt benyttede betin
gelser.
m. Økonomiudvalget har 28.5.1973 indstillet, at et af bygningsinspektøren den 24.5.
1973 fremsendt forslag om, at grundejere i sommerhusområder, hvor grundvandspejlet
uden pumpning normalt ligger mindre end 1,0 m under terræn, parallelt med bygge-
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sagsbehandlingen tilskrives om, at alt afløbsvand skal føres til samletank af størrelse
mindst 5,000 l, vedtages, - således at afgiften indtil videre fastsættes til årlig kr. l.OOO,+ moms.
D.K..777.8.628.2.
Vedtoges.

40.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 7.5.1973 fra vejudvalget om en bevilling stor kr. 14.000,- til konto
18 03 01 29 50, 1973/74, til erstatninger og omkostninger ved arealerhvervelser i for
bindelse med istandsættelsen af Skovvejen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 8.5.1973 fra socialudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 7.500.til dækning af udgifterne ved en ændret placering af den mobile tandklinik på Stillinge Centralskole (konto 15 04 1 8-06, 1973/74).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.172.
Beviigedes.

4. VALG.
Den selvejende byggevirksomhed for Set. Peders kommune har 15.5.1973 fremsendt
indstilling fra beboerne om valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:

1. Telefonarbejder Jens Peter Sørensen.
2. Tømrer Bent Christiansen.

I henhold til virksomhedens vedtægter påhviler det endvidere byrådet at vælge:
1. En formand for 2 år (afg. 31.3.1973: Arne Englev Jensen) og
2. En revisor for 1 år (afg. 31.3.1973: revisor Tage Møller),
3. 2 medlemmer (afg. 31.3.1972: revisor Georg Bjørsum og lagerarbejder Johan Denta).

D.K..074.
Indstillingen om valget af beboerrepræsentanterne blev tiltrådt.
Byrådet foretog iøvrigt genvalg.
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For lukkede dørel

42.

ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 27.3.1973 fra Steen Nygaard Jensen, Hellig Andersvej 21, Slagelse,
om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester.
Anbefalet af værkudvalget
D.K..072.211.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 6.4.1973 fra Hans Bjarne Valentin Hansen, Gormsvej 27, Slagelse,
om autorisation som gas-, vandr og sanitetsmester.
Værkudvalget kunne 30.4.1973 ikke anbefale ansøgningen, da pågældendes værk
sted og udstyr ikke opfylder betingelserne i lov nr. 132 af 13. april 1962 om visse for
hold vedr. gas-, vand- og afløbsinstallationer.
D.K..072.211.
Kunne ikke imødekommes.
c. Ejendomsudvalget har 17.5.1973 indstillet, at arbejdet med nedrivning af bygnin
gerne til ejendommen matr.nr^ 38, Slagelse bygrunde, Bredegade 30, overdrages entrepre
nør Ejgil Larsen, Møllevej 3, Slagelse, for kr. 3.800,- > moms.
Udvalget har samtidig ansøgt om en tillægsbevilling stor kr. 7.000,- til konto 31 04
34-07, 1973/74, - dels til dækning af ovennævnte udgift og dels til dækning af udgiften
ved opsætning af et rækværk mod Bredegade samt en mindre beplantning.
Anbefalet af økonomiudvalget
D.K..073.511.1.
D.K..073.54.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.

d. Socialinspektøren har 23.5.1973 oplyst, at der efter opslag af stillingen som sags
behandler ved social- og sundhedsforvaltningen kun har meldt sig 1 ansøger, som soci
alinspektøren ikke finder kvalificeret
Socialinspektøren har herefter foreslået, at stillingen ændres til en stilling for en fa
milievejleder, og at denne besættes med ungdomsskolemedarbejder Knud Gjerum, Ro
sted, pr. 1.7.1973.
Under forudsætning heraf har socialinspektøren foreslået, at der i budgettet for
1973/74 overføres kr. 35.000,- fra konto 11 05 01-8, lønninger, til konto 14 01 01 012, familievejledning.
Økonomiudvalget har 28.5.1973 meddelt, at udvalget nærer alvorlige betænkelig
heder ved at tilråde byrådet at tiltræde forslaget.
D.K..075.5.084.
Byrådet kunne med 11 stemmer mod 4 stemmer, idet 5 medlemmer undlod at stem
me, ikke gå ind for, at Knud Gjerum ansættes som familievejleder.
e. Socialinspektøren har 23.5.1973 foreslået, at højskolelærer Henrik de Bang Sal
tofte gods, Svebølle, ansættes i den ledige stilling som familievejleder ved social- og
sundhedsforvaltningen pr. 1.6.1973.
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Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 11 ansøgninger.
Økonomiudvalget har 28.5.1973 indstillet, at Henrik de Bang ansættes i den ledige
stilling som familievejleder.
D.K..075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Socialinspektøren har 23.5.1973 foreslået, at Knud Vagn Larsen, Enghavevej 3,
ansættes i den ledige stilling som socialrådgiver ved social- og sundhedsforvaltningen
pr. 1.7.1973 under forudsætning af bestået eksamen fra Den sociale Højskole.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
Økonomiudvalget har 28.5.1973 indstillet, at Knud Vagn Larsen ansættes i den le
dige stilling som socialrådgiver.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
g. Fra økonomiudvalget foreligger meddelelse om, at udvalget den 21.5.1973 har
vedtaget at opsige reservedyrlæge Niels Jensen, levnedsmiddelkontrollen (som følge
af bortfaldet af kødkontrollen på slagtehuset).
D.K..084.
Opsigelsen blev tiltrådt.
h. Kulturudvalget har 21.5.1973 indstillet, at den ledige stilling som vicestadsbibliotekar ved Centralbiblioteket pr. 1. 7.1973 besættes med bibliotekar Vibeke Koed Hvidtfeldt, Dommergården, 4243 Rude.

Prøvetid: 1 år.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K..084.
Vedtoges.
i. Ansøgning af 16.5.1973 fra afdelingsbibliotekar Claus Jørgen Gunnar, Centralbib
lioteket, om afsked pr. 31.8.1973.
Anbefalet af kulturudvalget, der samtidig har indstillet, at stillingen snarest muligt
opslås.
D.K..084.
Bevilgedes.

k. Ansøgning af 9.11.1972 fra kontorassistent Else Marie Johansen, Centralbibliote
ket, om indplacering som kommuneassistent. Ansøgningen er anbefalet af kulturudval
get.
Da pågældende ikke har forelagt dokumentation for at have gennemgået en egent
lig lærlingeuddannelse inden for kontorfaget, er spørgsmålet om, hvorvidt den pågældendes uddannelse kan godkendes som trædende i stedet for en egentlig lærlingeuddan
nelse i kontorfaget gennem Kommunernes Landsforening forelagt det faglige fællesud
valg for kontorlærlinge til afgørelse.
Kommunernes Landsforening har herefter 14.5.1973 meddelt, at det faglige fælles
udvalg har godkendt Else Marie Johansens uddannelse som værende på linie med en
egentlig lærlingeuddannelse inden for kontorfaget.
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Økonomiudvalget har som følge heraf 22.5.1973 indstillet, at kontorassistent Else
Marie Johansen udnævnes til kommuneassistent, og at indplacering i lønrammen for
assistenter finder sted efter de gældende regler.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
l. Ansøgning af 26.4.1973 fra kommuneassistent Niels Schaeffer Hansen, skattein
spektoratet, om afsked pr. 30.6.19 73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.

m. Vejudvalget har 16.5.1973 indstillet, at arbejdet med kloakering af Kirsebær
vej overdrages entreprenør H. Caspersen A/S, Svogerslev, Roskilde, for kr. 28.210,excl. moms.
Udvalget har samtidig ansøgt om bevilling af kr. 36.000,- til konto 39 02 20 04-0,
»kloakdistrikt DY 1973/74» til dækning af udgifterne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.

n. Ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljøstyrelsen, har 9.4.1973 anmodet om
en udtalelse i anledning af en klage fra Chr. Hansen, Næsbyskov, over, at hans ansøgning
om fritagelse for at blive inddraget under den kommunale dagrenovationsordning ikke
er imødekommet.
Sundhedskommissionen har 16.5.1973 fastholdt sin tidligere afgivne indstilling til
byrådet, hvorefter der kun meddeles fritagelse for deltagelse i renovationsordningen
for så vidt angår enligt beliggende ejendomme (afstand til nærmeste anden beboelse
mindst 300 m).
D.K..777.8.628.43.
Byrådet tilsluttede sig sundhedskommissionens indstilling.
o. Ansøgning af 9.5.1973 fra 10 brandmænd under Slagelse Brandkorps om tilskud
i anledning af deltagelsen i de 5 internationale brandmandskonkurrencer i Brno i Tjekoslovakiet i tiden 8. - 15.7.1973.
Udgifterne er anslået til kr. 800,- pr. deltager.
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at der ydes kr. 200,- pr. deltagende brand
mand (konto 22 01 10 00 06, 1973/74, andre udgifter).
D.K..784.1.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
p. Fra landbrugsministeriet, matrikeldirektoratet, er 10.5.1973 til byrådets udtalelse
fremsendt en ansøgning fra landsretssagfører Finn Tommerup for gårdejer Alfred K.
Larsen, Ollerup, om en yderligere frist på 5 år for opførelse af de for driften af ejendom
men matr.nr. 9 e, Ollerup by, Sorterup sogn, som selvstændig landbrugsejendom nødven
dige beboelsesbygninger.
Ansøgningen er motiveret med, at den pågældende ejendom inden for et tidsrum af
3 - 4 år forventes sammenlagt med naboejendommene.
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Ejendomsudvalget har 17.5.1973 med 4 stemmer mod 1 stemme fremsendt sagen med
indstilling, at ansøgningen anbefales.
D.K..823.11.073.551.
Med 15 stemmer mod 2 stemmer, idet 3 medlemmer undlod at stemme, vedtoges det
at anbefale ansøgningen.

q. Fra økonomiudvalget er fremsendt 8 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført
indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 25.10.1972 fra landinspektør P. Toft Jensen for grosserer Knud Dal
gård, Kirke Stillinge, om tilladelse til opdeling af ejendommen matr.nr. Ild, Kirke Stil
linge by, af hensyn til prioritering af fabriksbygninger og beboelse hver for sig.
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at sagen anbefales overfor byudviklingsud
valget.
D.K..713.111.78/72.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 12.3.1973 fra landinspektør A. Hartvig Sørensen for gårdejer Her
bert Andersen, Lille Kongsmark, om godkendelse af udstyknings- og bebyggelsesplan
for den resterende del af matr.nr. 1 b, Lille Kongsmark by, Kirke Stillinge sogn,
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at udstykningsansøgningen, - herunder
et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring, - godkendes.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 10.4.1973 fra landinspektørfirmaet P. Toft Jensen for slagtermester
Ejgil Trebbien om tilladelse til udstykning af matr.nr. 4 f Bildsø by, Kirke Stillinge sogn,
i 9 sommerhusparceller.
Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at udstykningsansøgningen, - herunder et
af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring, - godkendes.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. BYGGESAGER.

AA.

a. Vedr. matr.nr. 3 im af Holmstrup, Bekkasinvænget 15.
Ansøgning fra K.V. Andersen, Færøvej 9, om dispensation fra bygningsreglementets
kap. 3.2.3., stk. 5 b, hvorefter ingen del af bygningens ydervægge eller tag inden for en
afstand af 2,5 m fra skel må være højere end 2,4 m over terræn, for en på ejendommen
opført garage.
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Ejendomsudvalget har 17.5.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 160/71.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Vedr. ejendommen matr.nr, 14 gø, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge sogn.
Ansøgning fra vognmand Ole Vorup Rasmussen om dispensation fra den på oven*
nævnte ejendom tinglyste deklaration, hvorefter der på denne kun må opføres et som*
merhus af nye materialer for opstilling af et ældre sommerhus med en påtænkt ny til*
bygning på ejendommen.
Ejendomsudvalget har 21.5.1973 indstillet, at der gives den ansøgte dispensation
vedr. anvendelsen af nye materialer på betingelse af,
1. at bebyggelsen senest 1/2 år efter opstillingen behandles udvendig, således at den
efter bygningsmyndighedens skøn ikke virker skæmmende i forhold til omgivelser*
ne (det forudsættes herved, at bebyggelsens facader, tag m.v. beklædes med nye
materialer overalt), og

2. at der til sikring af ovenstående stilles en bankgaranti stor kr. 10.000,-, der skal
være til kommunens fri disposition, såfremt kravet ikke efterkommes.
Lb.nr. 152/72.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges, - herunder den under pkt. 1 anførte be
tingelse.
Den under pkt. 2 foreslåede betingelse blev forkastet med 10 stemmer mod 9 stem
mer, idet 1 medlem undlod at stemme.
c. Vedr. ejendommen matr.nr. 1 hv, Lille Kongsmark by, Kirke Stillinge sogn,
Ansøgning fra Dich Schultz for Bent Krogh Christensen, Ringsted, om dispensa
tion fra den på ovennævnte ejendom tinglyste byggezone for opførelse af et sommer
hus (byggezonen overskrides med 0,22 m + 0,70 m tagudhæng mod vest).
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 2025/72.
Bevilgedes.

d. Vedr. ejendommen matr.nr. 3 Ih, Holmstrup, Frodesvej 4L
Ansøgning fra bygningssnedker Allan Hansen, Frodesvej 41, om dispensation fra
det på ovennævnte ejendom tinglyste byggefelt for opførelse af en carport med ud
hus (i alt 8 m).
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 35/73.
Bevilgedes.
e. Vedr. ejendommen matr.nr. 93 a af Slagelse bygrunde, Slotsgade 53.
Ansøgning fra den selvejende institution »Brænderigården», Slagelse,om dispensa
tion fra bygningsvedtægtens § 18, stk. 1, der fastsætter, at ovennævnte ejendom er
udlagt til boligbebyggelse, for ejendommens anvendelse som dommerkontor.
Ejendomsudvalget har 17.5.1973 foreslået, at ansøgningen anbefales overfor bolig
ministeriet.
Lb.nr. 547/72.
Anbefales.
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f. Vedr. ejendommen matr.nr. 55 hz af Slagelse markjorder, Islandsvej 4.
Ansøgning fra H. Steudel og J. Knudsen Pedersen for kaffebrænder Erling Jensen
om dispensation fra en i skødet på ovennævnte ejendom fastsat bestemmelse om, at
udhuset m.v. skal placeres mindst 14 m fra vejskel, for opførelse af en carport, place*
ret 8 m fra vejskel.
Ejendomsudvalget har 21.5.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 197/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
g. Vedr. ejendommen matr.nr. 12 p af Slagelse markjorder og 7 am af Holmstrup,
beliggende Nordvej.
Ansøgning af 18. 4.1973 fra Cowiconsult for Slagelse Trælasthandel/Silvan om
principiel godkendelse af projekterede lagerhaller samt kontorbygning, - herunder
tilladelse til at opføre lagerhallerne i en højde på ca. 10 m fra terræn.
Ejendomsudvalget har 17.5.1973 indstillet, at der meddeles principiel godkendelse
af projektet, - herunder tilladelse til den ønskede overskridelse af højdebestemmelser
ne.
Lb.nr. 292/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
h. Vedr. matr.nr. 14 r, Næsbystrand, Kirke Stillinge sogn.
Ansøgning fra lærer Jørgen Aagaard, Søborg, om dispensation fra bygningsvedtæg
tens § 19, stk. 3 c, (afstandsbestemmelserne), bygningsvedtægtens § 19, stk. 3 b, (kun
1 særskilt beboelse på hver matrikuleret ejendom ) og bygningsreglementets kap. 13,
stk. 3, (afstand til skel) for opførelse af anneks og garage på ovennævnte ejendom.
Subsidiært søges om dispensation fra bygningsvedtægtens § 19, stk. 3, (maximalt
1 etage på hver bygning) og bygningsvedtægtens § 19, stk. 3 c, (afstand til naboskel)
for udførelse af udnyttet tagetage på eksisterende sommerhus.
Ejendomsudvalget har 17.5.1973 foreslået, at der anbefales dispensation til opfø
relse af garage og anneks på betingelse af,

1. at annekset holdes 2,5 m fra sydskel og fra vejskel (østskel),
2. at der i naboskel mod nord opføres en brandmur i overensstemmelse med bygnings
reglementets kap. 6.2., og
3. at der på ejendommen tinglyses servitut om, at annekset alene benyttes af ejeren
eller eventuelt af lejeren af hovedhuset på ejendommen.

Lb.nr.
Ejendomsudvalgets forslag blev tiltrådt.

8. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 22.5.1973 indstillet, at følgende lærere på prøve ved Sla
gelse kommunale skolevæsen fra 1.8.19 73 meddeles fast ansættelse som lærere:

Vagn Aagesen, Nørrevangsskolen.
Vagn K. Lauridsen, Nørrevangsskolen.
Lars Henrik S. Jensen, Ottestrup skole.
D.K..851.11.
Vedtoges.
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b. Skolekommissionen har 22.5.1973 indstillet, at lærer Roland Heller Andersen.
Tyvelse, pr. 1.8.1973 ansættes som timelærer med tjeneste ved Søndermarksskolen.
D.K..851.11.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 30.4.1973 fra lærer Henning Madsen om afsked fra Slagelse kommu
nale skolevæsen.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

d. Ansøgning fra lærer Anne M. Jensen, Ottestrup skole, om nedsættelse af det plig
tige ugentlige timetal til 22 timer ved tiltrædelse af en stilling den 1.8.1973.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
e. Ansøgning fra lærer Bent Wind Andersen, der pr. 1.8.1973 er ansat ved Slagelse
kommunale skolevæsen, om nedsættelse af det pligtige ugentlige timetal med 2 timer
i skoleåret 1973/74 som følge af deltagelse i et kursus på Danmarks Lærerhøjskole.
Skoleudvalget kunne 22.5.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..851.11.
Kunne ikke imødekommes.
f. Fra skolekommissionen er 22.5.1973 fremsendt indberetning vedr. arbejdsnedlæg
gelsen den 23,3.1973 med bemærkning, at kommissionen ikke finder, at der bør foreta
ges yderligere i sagen.
D.K..851.11.073.511.
H. Eskildsen forlod mødet under sagens behandling. Skolekommissionens indstilling
vedtoges med 12 stemmer, idet 6 medlemmer undlod at stemme, hvorefter der intet fo
retages udover den stedfundne lønafkortning. Erik Asmund var ikke til stede under af
stemningen.
Herefter bortfaldt et af E.L. Anderberg fremsat forslag om, at byrådet udtaler sin mis
billigelse overfor de lærere, der har deltaget i arbejdsnedlæggelsen.

g. Skoleudvalget har 23.5.1973 indstillet følgende 3 ansøgere til den pr. 1. juli 1973
ledige stilling som pedel ved Søndermarksskolen:
1. Poul Petersen, Jasminvej 34, Slagelse.

2. Gerner Madsen, Skovvejen 11, Slagelse.
3. Jens Jørgen Andersen, Tidselbjergvej 11, Slagelse.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 18 ansøgninger.
(Se mødet 9.4.1973, pkt. 11 i).
D.K..851.162.084.
Det vedtoges at ansætte Poul Petersen i den ledige stilling.

9. SOCIALSAGER.
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Fraværende: Vagn Høgh Jensen, Inger Munk Hansen, Georg Bjørsum, Holger Jensen
og Viggo Marker.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

47.

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

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

4S.

a. Borgmesteren har 30.5.1973 foreslået, at byrådets møder i juli måned d.å. aflyses,
og at økonomiudvalgét bemyndiges til at træffe afgørelse på byrådets vegne, såfremt
udvalget er beslutningsdygtigt og enigt, og såfremt økonomiudvalget tillige er enig med
det indstillende byrådsudvalg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..077.6.
Vedtoges.
b. Ansøgning fra Andelsselskabet Keldstrup forsamlingshus om tilskud.
Økonomiudvalget har 6.6.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 1.000,-.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 9.4.1973 fra »Sydsjællandske Musikstævner» om et tilskud stort
kr. 700,- til afholdelse af det 7. stævne på Liselund i tiden 1. - 3.6.1973.
Kulturudvalget kunne 21.5.1973 ikke anbefale, at der ydes et fast tilskud, men at
eventuelle deltagere fra Slagelse henvises til at søge tilskud efter samme retningslinier
som i fritidsloven.
Økonomiudvalget har 4.6.1973 tiltrådt kulturudvalgets udtalelse.
D.K..078.51.
Kunne ikke imødekommes, idet kulturudvalgets forslag iøvrigt blev tiltrådt.

d. Dommeren i Korsør har 2.5.1973 anmodet om at få meddelelse om, hvorvidt det
af Vestermose kommune i december 1969 for landvæsenskommissionen indbragte pro
jekt vedr. kloakering af matr.nr. 10 a, Sønderupnørre, kan henlægges, - idet sagen på
landvæsenskommissionens møde den 1.10.1970 blev udsat for at blive forelagt Slagelse
byråd.
Økonomiudvalget har 4.6.1973 indstillet, at det meddeles landvæsenskommissionen,
at man ønsker sagen fortsat på grundlag af et revideret projekt, som vil blive udarbejdet
senere.
D.K..777.8.628.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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44.

3. BEVILLINGSSAGER.
Ansøgning af 21.5.1973 fra kulturudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 12.500,til konto 17 02 01 01-8, 1973/74, leje af lokaler, til dækning af udgifterne ved leje
af magasinlokaler hos Fælleskommunal Samling, Hestemøl lestræde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.1.
Bevilgedes.

4. VALG.
Skoleudvalget har 29.5.1973 indstillet, at valg af skolenævn ved Søndermarksskolen
finder sted umiddelbart ind i det nye skoleår - senest 15. september.
D.K..074.
Vedtoges.

For lukkede døre.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 24.5.1973 fra vejudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1972/
73:

a. kr. 68.000,- til konto 19 02 01 01 02, renseanlæg, lønninger,

b. kr. 106.000,- til konto 19 04 01 00 02, renovation, lønninger,
c. kr. 35.000,- til konto 19 02 01 12 06, kemikalier til renseanlægget.

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

b. Ansøgning af 28.5.1973 fra vejudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1973/
74:
a. kr. 70.000,- til konto 19 06 01 01-7, forbrændingscentral, lønninger, og
b. kr. 80.000,- til konto 19 02 01 01-2, renseanlæg, lønninger.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.3.
D.K..777.8.628.43.
Bevilgedes.

c. Forespørgsel af 10.4.1973 fra skoleinspektør Erik Asmund, Holmstrupvej 5, om
byrådets stilling til, at kommunale beboelsesejendomme og diverse institutioner af
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kommunens kasse tilsluttes fællesantenneanlægget, efterhånden som Stofa Slagelse A/S
lægger hovedkabler ud i områder, hvor tilslutning er mulig.
Socialudvalget, skoleudvalget og ejendomsudvalget kan ikke gå ind for sagen.
Økonomiudvalget har i sit møde den 4.6.1973 vedtaget at henholde sig til de af ud
valgene afgivne udtagelser.
D.K..073.54.
D.K..754.25.
Erik Asmund forlod mødet under sagens behandling. Byrådet tiltrådte de af udvalgene
afgivne udtalelser.
d. Ansøgning af 28.5.1973 fra bibliotekar Francis Ronald McCluskey, Centralbibliote
ket, om afsked fra 1.7.19 73.
Anbefalet af kulturudvalget, der samtidig har indstillet, at stillingen opslås ledig sna
rest muligt.
D.K..084.
Bevilgedes.
e. Økonomiudvalget har 22.5.1973 indstillet, at Grethe Beck Petersen - der siden
23.8.1971 uden afbrydelse har været deltidsbeskæftiget på ligningskontoret - meddeles
tjenestemandsansættelse fra 1.9.1973 (25 timer ugentlig).
D.K..084.
Vedtoges.

f. Vejudvalget har 28.5.1973 indstillet, at der ydes Idagårdfonden - ejer af matr.nr.
4 a, Antvorskov Hovedgård - en erstatning på i alt kr. 16.440,- for afgrødetab, driftsom
lægning, servitutpålæg og ulemper i forbindelse med gennemførelsen af kloakarbejdet i
en del af Slagelse Sydby.
Udgiften kan afholdes på konto 71 19 51-01, 1973/74, I dagårdsjorderne, kloakan
læg (distrikt KY).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vedtoges.

g. Vejudvalget har 24.5.1973 indstillet, at der i henhold til § 3, stk. 3, i vejbidrags
loven pålægges Gulf Oil A/S, København, vejbidrag til dækning af samtlige udgifter ved
anlæg af fortov langs med 3 parceller, som firmaet har udstykket fra matr.nr. 4 cy, Ant
vorskov (Gækkelundsvej).
Vejudvalget har oplyst, at det er hensigten at lade arbejdet udføre af kommunens en
treprenørafdeling i regnskabsåret 1974/75, og at selskabet har erklæret sig indforstået
med at betale udgifterne, der er anslået til kr. 35.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Vedtoges.
h. Ansøgning af 17.5.1973 fra Holger V. Pedersen, Klokkestøb ergade 3 A, st., om
fritagelse foi betaling af restbeløb stort kr. 3.437,25 af boligindskudslån til lejligheden
Albert Ibsensvej 84, I.tv., efter fraflytning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.2.078.53.
Bevilgedes.
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i. Trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune har 25.4.1973 anmodet om en ud
talelse i anledning af en ansøgning fra vognmand Ole Andersen, Næstved, om tilladelse
til at udføre fragtmandskørsel fra Slagelse til Køge, over Næstved, Fakse Ladeplads,
Store Heddinge og Haslev.
Vejudvalget har 23.5.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.
k. Vedr, Søndermarksskolen, 2. byggeetape.
Efter den afholdte licitation den 2.5.1973 har ejendomsudvalget 1.6.1973 indstillet,
at følgende lavestbydende tilbud antages:
Murerentreprisen:
A/S Poul Larsen, Slagelse

kr. 2.349.293,-

Tømrerentreprisen:
Poul Hansen, Slagelse.....................................................................

kr.

952.915,-

Snedkeren treprisen :
Slagelse Maskinsnedkeri, Slagelse.................................................

kr.

367.048,-

Glarmesterentreprisen:
Kaj Petersens Efterfølgere A/S, Slagelse......................................

kr.

25.300,-

Blikkenslagerentreprisen:
H.P. Christensen & Sønner, Slagelse............................................

kr.

20.930,-

Smedeentreprisen:
Larsen & Hansen Maskinfabrik, Slagelse......................................

kr.

34.716,-

Gulvbelægningsen treprisen:
Ernst Jørgensen, Slagelse...............................................................

kr.

72.967,-

Maleren treprisen:
Holger Christensen, Slagelse......... .... ...........................................

kr.

151.800,-

Sanitetsentreprisen:
Ove Nielsen, Slagelse......................................................................

kr.

124.288,-

Cen tralvarm een treprisen:
Poul W. Nielsen & Søn, Slagelse....................................................

kr.

149.477,-

Isoleringsen treprisen:
O. Struve, Slagelse.........................................................................

kr.

32.200,-

El-entreprisen:
Monberg & Thorsen A/S, København..........................................

kr.

214.130,-

Ven tila tionsen treprisen:
Anderberg Hygro A/S, Slagelse.....................................................

kr.

295.000,-

Svagstrømsen treprisen:
Standard Electric A/S, Glostrup...........................................

kr.

62.272,50

kr. 4.852.336,50
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Transport..........................................................
kr. 4.852.336,50
Herudover er anslået følgende udgifter for byggeriets gennemførelse:
kr.

500.000,-

kr.

197.663,50

c. Bygningsmæssige arbejder, der ikke er includeret under
pkt. b....................................................................................

kr.

220.000,-

d. Inventar................................................................................

kr.

875.000,-

e. Diverse..................................................................................

kr.

310.000,-

kr.

640.000,-

a. Grund- og terraenarbejder........................
b. Yderligere håndværkerudgifter: (farvede
fliser i omklædningsrum, paneler i red
skabsrum, hvide beklædningsplader,
afdækning af gulve, nålefilt i stedet for
linoleum i klublokale 1, 2 og 3 samt i
andre klublokaler, maling af eternitbeklædningsplader..........................
samt afsat til diverse og uforudsete
udgifter..........................................

kr.

17.991,50

kr. 179.672,-)

f. Projekteringsudgifter og teknisk administration..............

-r momsrefusion efter nugældende lov

I alt

kr. 7.595.000,-

........

kr.

I alt

kr. 7.065.000,-

530.000,-

Udvalget har samtidig indstillet, at der gives en bevilling på kr. 6.760.000,-, idet der
tidligere - i byrådets møde 25.9.1972 - er givet en bevilling stor kr. 305.000,- til delvis
dækning af projekteringsudgifterne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
For så vidt angår murerentreprisen vedtoges ejendomsudvalgets indstilling med
10 stemmer, idet 6 medlemmer undlod at stemme. E.L. Anderberg udtalte betæn
kelighed ved, at byrådet ikke fulgte arkitektens indstilling til denne entreprise.
Herefter vedtoges ejendomsudvalgets indstillinger, idet E.L. Anderberg forlod mø
det under behandlingen af spørgsmålet om antagelse af tilbud på ventilationsentrepri
sen.
l. Socialudvalget har 28.5.1973 indstillet, at cand.odont. Vibeke Juul - der fra
1.8.1972 er meddelt tjenestemandsansættelse som børnetandlæge ved Slagelse kom
munale børnetandpleje med en prøvetid på 1 år - meddeles varig ansættelse fra 1.8.
1973.
D.K..851.172.084.
Vedtoges.

m. Socialudvalget har 28.5.1973 indstillet, at cand.odont. Lars Lund - der fra
1.8.1972 er meddelt tjenestemandsansættelse som børnetandlæge ved Slagelse kom
munale børnetandpleje med en prøvetid på 1 år - meddeles varig ansættelse fra 1.8.
1973.
D.K..851.172.084.
Vedtoges.
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52.

6. LEGATSAGER.
Legatbestyrelsen ved Slagelse Gymnasium og H.F.- kursus har 24.5.1973 indstil
let, at Slagelse kommunes legat for 1973 tildeles Gert Mølgård, »Farmen», Valbygårdsvej.
(Legatportioner. 1.500,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

7. UDSTYKNINGSSAGER.

55.

a. Vejudvalget har 1.6.1973 i tilslutning til det af A.B.C.D. A/S fremsendte ud
stykningsforslag (jfr. pkt. 7 b på nærværende dagsorden) indstillet,
1. at udstykningen ændres, såledesat der afgives ca. 1.000 m2 til en 7,0 m offentlig
vej til offentlig parkeringsplads og til en 4,0 m offentlig sti,

2. at kommunen af aktieselskabet køber det nævnte areal på ca. 1.000 m2.
3. at vejudvalget bemyndiges til efter reglerne i vejlovens kap. 5 at afholde åstedsog forligsforretning med henblik på at pålægge oversigtsservitut på ejendommene
matr.nr. 1 n, 1 m, 24 g og parcel 1 af 24 h,
4. at der ved Vesthallen og Marievangsskolen anlægges en parkeringsplads til 68 biler,

5. at der fra denne parkeringsplads anlægges en 4 m bred servicevej til Vesthallen,
6. at de gamle garager vest for lærerboligerne nedrives,
7. at stien mellem Roarsvej og Holmstrupvej færdiggøres, og at denne sti helt forbehol
des gående og cyklister, og

8. at der anlægges en ny sti mellem ovennævnte sti og Helgesvej.

Udvalget har oplyst, at udgiften, - anslået til kr. 198.000,-, kan afholdes på konto
18 03 01 21 01, 1973/74.
Udvalget har iøvrigt foreslået, at udgiften til arealerhvervelsen, anslået til
kr. 40.000,-, afholdes af jordfonden.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1.
Vedtoges.
b. Ansøgning af 26.3.1973 fra A.B.C.D. A/S, Hørsholm, om godkendelse af udstyk
ningsplan for matr.nr.e 3 b og 24 haf Holmstrup by.
Økonomiudvalget har 4.6.1973 indstillet, at udstykningsplanen ændres i henhold
til pkt. 7 a på nærværende dagsorden, samt at et af stadsingeniøren i overensstemmel
se hermed udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring godkendes.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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8. BYGGESAGER.

a. Ansøgning af 30.4.1973 fra Mogens Knudsen om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 3 Ig, Holmstrup, Frodesvej 39, at placere en carport med udhus udenfor
den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 4.6.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 439/71.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 9.5.1973 fra Poul Petersen om tilladelse til på ejendommen matr.
nr. 3 kp, Holmstrup, Frodesvej 7, at opføre et udhus udenfor den på ejendommen
tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 4.6.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 207/73.
Blev imødekommet.

c. Ansøgning af 21.5.1973 fra Christian Rasmussen om tilladelse til på ejendommen
matr.nr; 3 kv, Holmstrup, Frodesvej 19, at opføre en carport udenfor den på ejendom
men tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 4.6.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr.88/72.
Blev imødekommet.

d. Ansøgning af 21.5.1973 fra Leo Kjellerup om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 3 kx af Holmstrup, Frodesvej 21, at placere en carport med udhus udenfor
det på ejendommen tinglyste byggefelt.
Ejendomsudvalget har 4.6.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 312/71.
Blev imødekommet.

9. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 9.5.1973 fra Villy Vester, Hellig Andersvej 3, om tilladelse til at
inddrage en 2 værelsers lejlighed i stuen i ejendommen til lagerrum for en udlejet
hutik.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.18-3.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 12.5.1973 fra slagtermester Ove Hansen om tilladelse til at nedlæg
ge en ledig 2 værelsers lejlighed på 1. sal i ejendommen Herrestræde 3 til brug for ind
retning af kontor til pagældendes slagterforretning samt til lagerlokale, omklædnings
rum og spisestue til personalet.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.20-3.
Blev imødekommet.

10. SOCIALSAGER.
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Fraværende: Hans Frandsen og Inger Munk Hansen.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-k. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
l. Fra landvæsenskommissionen er fremsendt kendelse afsagt den 14.6.1973 vedr.
projekt til afledning af regnvand fra Antvorskov Kaserne.
D.K..777.8.628.2.

m. Fra landvæsenskommissionen er fremsendt kendelse afsagt den 14.6.1973 vedr.
kloakering af Sydbyen i Slagelse.
D.K..777.8.628.2.
a-m. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Sundhedskommissionen har 13.6.1973 - som følge af en henstilling fra økonomi
udvalget om, at der ikke tages flere eller andre prøver i Slagelse end i det øvrige områ
de under ØKSt og kun i det omfang, udgiften hertil kan anmeldes til fordeling blandt
de kommuner, hvori konsummælken sælges - meddelt, at kommissionen har taget
henstillingen til følge, men iøvrigt vil være positivt indstillet overfor fortsatte prøver
i det hidtidige omfang, såfremt dette efter oplæg fra områdets stadsdyrlæger tiltrædes
af de øvrige deltagere inden for ØKS.
D.K..773.2.077.6.
Til efterretning.

b. Ansøgning af 5.4.1973 fra Slagelse almennyttige Boligselskab om godkendelse
af følgende lejeforhøjelser fra 1.7.19 73:
Alléhusene:
kr. 5,- pr. m2 fra kr. 45,57 til kr. 50,57 pr. m2. 11%.

Samlet årlig lejeforhøjelse kr. 9.500,-.

Jørgensgården:
Rækkehuse:
kr. 11,- pr. m2 fra kr. 56,13 til kr. 67,13 pr. m2. 20%.
Etageejendomme:
kr. 11,30 pr. m2 fra kr. 56,04 til kr. 67,34 pr. m2. 20%.
Samlet årlig lejeforhøjelse kr. 39.400,-.
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Forretninger:
kr. 15,83 pr. m2 fra kr. 77,78 til kr. 93,61 pr. m2. 20,4%.
Samlet årlig lejeforhøjelse kr. 4.600,-.
Solgården:
Lejligheder:
kr. 6,79 pr. m2 fra kr. 51,61 til kr. 59,40 pr. m2. 13%.
Samlet årlig lejeforhøjelse kr. 49.000,-.
Forretninger:
kr. 23,33 pr. m2 fra kr. 162,50 til kr. 185,83 pr. m2. 14%.

Samlet årlig lejeforhøjelse kr. 1.400,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Godkendtes.
c. Skoleudvalget har 12.6.1973 fremsendt skitseforslag samt overslag over udgifter
ne vedr. udbygning af Marievangsskolen med en ny klassefløj, idet udvalget samtidig
har ansøgt om en bevilling stor kr. 2,1 mill, til arbejdets udførelse (konto 31 05 06 80
09, Marievangsskolen).
Økonomiudvalget 'har 19.6.1973 fremsendt sagen med bemærkning, at udvalget
vil overveje den ansøgte bevilling optaget på forslaget til anlægsbudgettet for 1974/75.
D.K..851.162.
Sagen oversendtes til økonomiudvalget.

d. Slagelse Forskønnelsesselskab har 6.6.1973 meddelt, at selskabet ikke agter at
afholde Anlægsfest i 1973, hvorfor selskabet har henstillet, at der ikke gives tilladel
se til afholdelse af andre byfester i Slagelse Lystanlæg.
Økonomiudvalget har 19.6.1973 foreslået, at skrivelsen tages til efterretning, - og
at henstillingen følges indtil videre.
D.K..853.
Forslaget vedtoges.

3. VALG.

59.

Dansk almennyttigt Boligselskab har 12.6.1973 anmodet om byrådets godkendelse
af følgende af afdelingsbestyrelserne i fællesskab valgte medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen for Slagelse almennyttige Boligselskab:

chauffør Poul Meicker, Albert Ibsensvej 76, l.tv., (suppleant:
typograf Frede Petersen, Østre Alle 15) og
lokomotivfører Eigil Baden Hansen, Kandestøbergade 4, 2.tv., (suppleant:
repræsentant Aage Madsen, Bredegade 63).

D.K..074.
Godkendtes.
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For lukkede døre.

60.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kulturudvalget har 21.5.1973 indstillet, at de ved Centralbiblioteket timelønne
de kontorassistenter Grete Holm og Inge Schelde fra 1.7.1973 meddeles fast ansættel
se (på halv tid).
Økonomiudvalget har indbudt udvalgets formand til et samråd den 25.6.1973.
D.K..075.5.084.
Indstillingen vedtoges.

b. Borgmesteren har 7.6.1973, efter forhandling med civilforsvarskommissionen,
foreslået, at civilforsvarsinspektør Erling Gnistrup, - der i byrådets møde den 18.12.
1972 blev konstitueret som civilforsvarsleder indtil 30.6.1973 - udnævnes til civil
forsvarsleder fra 1.7.19 73.
D.K..084.
Forslaget vedtoges.

c. Ansøgning af 9.5.1973 fra murermester Jensåge Broby Nielsen. GI. Kongevej
14 B, Slagelse, om autorisation som kloakmester.
Anbefalet af vej udvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.
d. Vejudvalget har 7.6.1973 indstillet, at der i henhold til § 49, stk. 1, i lov om
offentlige veje træffes beslutning om, at der ved ekspropriation pålægges oversigts
servitutter på følgende arealer ved Beethovensvejs udmunding i Valbygårdsvej:
1. på et ca. 535 m2 stort areal af matr.nr. 2 a, Holmstrup by, tilhørende gårdejer
Åge Jensen, Pilagergård,

2. et ca. 10 m2 stort areal af matr.nr. 7 fn, Holmstrup by, tilhørende kedelpasser
N.L. Lund, Valbygårdsvej 63.
Udvalget har endvidere indstillet:
3. at et mellem vejudvalget og ejeren af matr.nr. 7 fn, og kedelpasser N.L. Lund,
indgået forlig om en samlet erstatning på kr. 500,- godkendes,
4. at et af vej udvalget til ejeren af matr.nr. 2 a, gårdejer Age Jensen, afgivet for
ligstilbud om en samlet erstatning på kr. 802,50 fastholdes overfor taksations
kommissionen.

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

e. Vejudvalget har 7.6.1973 indstillet, at det pålægges 2 hjørneejendomme ved
Kirsebærvejs udmunding i Kristinelundsvej, matr.nr. 77 aæ og 77 aø, Slagelse mark
jorder, oversigtsdeklaration q = 15 x 15 m.
D.K..811.
Vedtoges.
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f. Ansøgning af 23.4.1973 fra Rudolf Hansen, Kindertofte skole, der har været an
sat ved vejvæsenet fra 1.3.1952 til juni 1972, om understøttelse i henhold til under
støttelsesordningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.
Anbefalet af vejudvalget og økonomiudvalget.
(Arlig understøttelse kr. 540,-4-dyrtidstillæg, p.t. i alt kr. 3.292,80).
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.

g. Ansøgning af 17.5.1973 fra Verner Jensen, Sorøvej 51, der i tidsrummet 1.1.1952
til 31.12.1972 har været beskæftiget ved entreprenørafdelingen, om understøttelse i
henhold til understøttelsesordningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.
Anbefalet af vejudvalget og økonomiudvalget.
(Arlig understøttelse kr. 540,-+dyrtidstillæg, p.t. i alt kr. 3.292,80).
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.
h. Fra Vestsjællands amtsråd er 25.5.1973 fremsendt udkast til vilkår for amtskom
munens overtagelse af Slagelse Gymnasium.
I henhold til udkastet udgør overtagelsessummen kr. 2.259.301,98.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vilkårene godkendtes.
i. Vedr. antenneforeningen »Marievang».

1. Ansøgning af 23.4.1973 om et tilskud til foreningens fortsatte drift samt til flytning
af foreningens antennemast.
Økonomiudvalget har 20.6.1973 indstillet, at der bevilges kr. 8.530,- til dækning af
antenneforeningens udgifter ved 2 retssager.- Antenneforeningen er af Østre Lands
ret dømt til at flytte masten senest den 1.7.1973, men det er oplyst, at sagsøgeren
har indvilliget i at give afkald på at få dommen eksekveret, indtil byantennen er
ført frem til området, - dog senest indtil 1.12.1973.
2. Ansøgning af 23.4.1973 om byggetilladelse til opførelse af en 61 m høj gittermast
til fællesantenneanlægget i overensstemmelse med diverse medsendte tegninger og
beskrivelser.
Boligministeriet har 12.6.1973 udtalt, at ministeriet må nære betænkelighed ved en
opstilling af masten på det foreslåede sted under hensyn til, at der er tale om et par
celhusområde.

Økonomiudvalget har 20.6.1973 indstillet, at ansøgningen ikke imødekommes.

Ved en forhandling den 20.6.1973 er repræsentanter for antenneforeningen under
rettet om økonomiudvalgets indstilling, og der opnåedes enighed om, at der på en ek
straordinær generalforsamling i antenneforeningen vil blive stillet forslag om, at der
etableres tilslutning til byantennen.
D.K..754.25.
Ad.1. Indstillingen vedtoges under forudsætning af, at der etableres tilslutning til
byantennen.
Ad.2. Ansøgningen kunne ikke imødekommes.

53

MØDET 25.6.1973

é 1.

5. FORPAGTNINGSSAGER.
Else Hansen, enke efter gårdejer Poul Hansen, F rederi ksm inde, Skovse, har 25.4.
1973 forespurgt, om svigersønnen Hans Kurt MoU Petersen, Hellig Andersvej 28,st.,
må overtage forpagtningen af et ca. 82.408 m2 stort areal af matr.nr. 17 c, Skovse,
samt et co. 55.497 m2 stort areal af matr.nr. 16 a, Skovse.

Økonomiudvalget har 19.6.1973 indstillet, at forespørgslen besvares benægtende.
D.K..073.513.2.
Besvares benægtende.

61.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Landsretssagfører Helge Petersen har 27.4.1973 fremsendt vedtægter for grund
ejerforeningen »Teglparken», matr.nr. 1 ad og 1 do, Antvorskov Hovedgård.
Økonomiudvalget har 19.6.1973 indstillet, at vedtægterne godkendes.
D.K..777.8.711.4.
Godkendtes.
b. Ansøgning af 13.4.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for Anna Jensen, Lille
vangsvej 8, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 1 fd, 1 fl, 1 if og 1 is, Slagelse
markjorder, i 4 parceller, der agtes afhændet til bebyggelse med eenfamiliehuse.
Økonomiudvalget har 14.6.1973 indstillet, at udstykningen anbefales på de vilkår,
der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..777.8.711.5.
Indstillingen vedtoges.

c. Ansøgning af 3.5.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for gårdejer Anders Clausager, Havrebjerg, om godkendelse af frastykning af en 1.000 m2 stor parcel af ejendom
men matr.nr. 7 a, Havrebjerg, til sammenlægning med matr.nr. 38, Havrebjerg.
Økonomiudvalget har 14.6.1973 indstillet, at ansøgningen videresendes til byudvik
lingsudvalget med anbefaling.
D.K..713.111.52/73.
Anbefales.
d. Ansøgning af 3.5.1973 fra landinspektør K. Bohn-Jespersen, Korsør, for Kirsten
Lykke Nielsen, Næsby ved Stranden, om forhåndsgodkendelse af udstykning af ejen
dommen matr.nr. 18 c, Næsby ved Stranden, i 3 parceller, hvoraf Lykke Nielsen be
holder den ene, og de 2 andre afhændes til sommerhusbeboelse.
Økonomiudvalget har 14.6.1973 indstillet, at udstykningen anbefales på de vilkår,
der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..777.8.711.5.
Indstillingen vedtoges.
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7. BOLIGSAGER.

H.

a. Ansøgning af 29.5.1973 fra Ingerslev & Damkjær A/S for købmand Kaj M. Jen
sen, om tilladelse til at inddrage en 2 1/2 værelsers lejlighed i ejendommen Løvegade
65 til lager og kontor for pågældendes købmandsforretning.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.35-65.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 30.5.1973 fra Tove Barteisen, Ny vej 13, om tilladelse til at inddrage
stuelejligheden (2 1/2 værelse) i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.47-13.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 28.5.1973 fra Jens Peter Hansen, Sandved, om tilladelse til i forbin
delse med evt. køb af ejendommen Set. Jørgensgade 4 at nedlægge 2 lejligheder og i
stedet indrette klubværelser i ejendommen.
Boliganvisningsudvalget kunne 15.6.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.59-4.
Kunne ikke bevilges.

8. SKOLESAGER.

*4.

a. Fra skolekommissionen foreligger indstilling om, at følgende lærere, der den 31.
7.1973 har været ansat på prøve i 2 år, fra 1.8.1973 meddeles varig ansættelse:

1. Henning Vognsen, Marievangsskolen.
2. Poul Nørby Jensen, Østre skole.
3. Bruno Flygare, Møllegårdsskolen.

4. Arne Nissen Hansen, Møllegårdsskolen.
D.K..851.11.
Vedtoges.
b. Skolekommissionen har 15.6.1973 indstillet, at følgende - under forudsætning af
bestået eksamen som skolepsykologer juni 1973 fra Danmarks Lærerhøjskole - ansættes
ved Slagelse skolevæsen fra 1.8.1973:
Som assisterende skolepsykolog:
lærer Erik Kristensen, Ringsted, og

som assisterende skolepsykolog på prøve:
lærer Inge Nielsen, Sorø.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger.
D.K..851.11.
Vedtoges.
*
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c. Skolekommissionen har 15.6.1973 indstillet, at følgende ansættes ved Slagelse sko
levæsen fra 1.8.1973:
Som timelærere:

lærerstuderende John Astrup Nielsen, Slagelse,

Åse Vejlskov Petersen, Holbæk, og
Jørn Hedegård Petersen, Thisted,

(alle under forudsætning af bestået lærereksamen) samt
lærer Frantz Frimann Nielsen, Askeby.

Som faste lærere (varig ansættelse):
lærer Jette Hansen, Daugaard,

Jytte Stryhn Madsen, Sakskøbing.

D.K..851.11.
Vedtoges.

d. Skolekommissionen har 15.6.1973 indstillet, at Inge Wentzel Breholm, Slagelse,
ansættes som overlærer ved Slagelse skolevæsen fra 1.8.1973, med et pligtigt ugentligt
timetal på 20 timer.
D.K..851.11.
Vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 9. JULI 1973.
(Økonomiudvalget - på byrådets vegne).

Fraværende: Arnold Pedersen.
Til behandling forelå:

1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

é5.

a. Ejendomsudvalget har 21.6.1973 indstillet, at kommunehuset i Kindertofte ned
rives, og at nedrivningen udbydes i offentlig licitation.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Vedtoges.
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b. Ansøgning af 20.6.1973 fra Teknologisk Institut, Teknologisk Informationscenter
for Vestsjællands amt, om tilskud til centrets drift i 1973/74.
Økonomiudvalget har 4.7.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 6.000,( konto 23 05 35-4, 1973/74).
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 23.6.1973 fra Turistforeningen for Slagelse og Omegn om, at et tid
ligere bevilget tilskud stort kr. 10.000,- til udbedring af by- og omegnskortene må bli
ve opretholdt uagtet meddelelse om, at tilskudet var bortfaldet i forbindelse med øko
nomiudvalgets bevilling af kr. 2.600,- til samme formål.
Turistforeningen har endvidere 28.6.1973 anmodet om, at halvdelen af resttilskudet
for 1973/74 må blive udbetalt ( er udbetalt a conto kr. 12.000,-).
Økonomiudvalget har 4.7.1973 indstillet, at det på budgettet for 1973/74 optagne
beløb, kr. 10.000,-, til dækning af udgifterne ved en revision af bykort og omegnsskilte
opretholdes, samt at der gives en tillægsbevilling på kr. 2.600,- til konto 23 05 08-7,
1973/74, som yderligere tilskud til omegnskortene.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Kulturudvalget har 18.6.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 70,- pr. del
tager fra Slagelse i »Sydsjællandske Musikstævner» på Liselund i tiden 1. - 3.6.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Vedtoges.

e. Ansøgning af 15.6.1973 fra S.B.I.' s ungdomsafdeling, v/Finn Nielsen, Vesterport
14, om tilskud til en rejse til Husqvarna, hvor i alt 30 personer skal deltage i en fodbold
turnering.
Sportsudvalget har 26.6.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 700,- (konto 20
09 16-3, støtte til sport og andre ungdomsformål).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

f. Ansøgning af 9.4.1973 fra AIG om et tilskud til et arrangement i forbindelse med
besøg af 60 idrætsfolk fra Jemeppe v/Liege, Belgien, i tiden 20. - 23.4.1973.
sportsudvalget har 14.6.1973 indstillet, at der ydes et tilskud stort kr. 1.000,- til
hjælp til dækning af det fremkomne underskud på ca. kr. 2.000,-. (Konto 20 09 16-03,
1973/74, støtte til sport og andre ungdomsformål).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

g. Ansøgning af 1.5.1973 fra Slagelse Orienterings Club, v/Poul Hansen, Kirke Stil
linge, om et tilskud på kr. 700,- til dækning af restbeløbet ved klubbens køb af en
kleinbusfor i alt kr. 2.100,-+ istandsættelse m.v.
Anbefalet af sportsudvalget og økonomiudvalget (konto 20 09 16-3, støtte til sport
og andre ungdomsformål).
D.K..078.51.
Bevilgedes.
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h. Vejudvalget har fremsendt ændrede regnskaber for kloakering af følgende områ
der:

1. Areal i Sønderup by.
(Udgift kr. 60.300,-).
2. Havrebjergs vestlige bydel.
(Udgift kr. 610.400,-).

3. Øster Stillinge by.
(Udgift kr. 466.247,23).
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog således, at det givne tilsagn om kommunalt
tilskud på henholdsvis 10%, 5% og 20% af udgifterne opretholdes, ligesom afdragstiden
på 10 år for grundejerbidrag vedr. Øster Stillinge by foreslås opretholde
D.K..777.8.628.2.
Udsattes.

i. Forretningsudvalget for Bildsøkolonien har 14.6.1973 fremsendt forslag til ændring
fra 1.4.1974 af vedtægt for Slagelse feriekoloni ved Bildsø Strand.
Udvalget har samtidig oplyst, at repræsentantskabet for kolonien har vedtaget æn
dringsforslaget med bemærkning, at antallet af repræsentanter, der skal vælges af byrå
det, bør fastsættes af byrådet i forbindelse med godkendelse af vedtægten.
Anbefalet af økonomiudvalget, - herunder at byrådet vælger 3 medlemmer til repræ
sentantskabet, hvoraf 1 medlem tillige skal vælges til medlem af forretningsudvalget.
D.K..851.123.6.
Økonomiudvalgets forslag blev tiltrådt.

66.

2. BEVILLINGSSAGER.
a. Ejendomsudvalget har 21.6.1973 meddelt, at arbejdet vedr. udvidelsen af havefor
eningen »Østervang» nu er afsluttet, idet udgiften ved projektet er opgjort til kr. 46.734,5:
mod oprindeligt anslået kr. 70.000,-.
Ejendomsudvalget har samtidig ansøgt om bevilling af det fornødne beløb til konto
02 2 7 06 03, 1973/74, og til konto 31 02 37-06, idet det forudsættes, at haveforeningen
vil være at påligne halvdelen af de samlede udgifter.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Bevilgedes.

b. Ejendomsudvalget har 21.6.1973 indstillet, at arbejdet med nedrivningen af kommu
nehuset i Lille Valby efter afholdt licitation overdrages entreprenør Horst Schreiber, Rud.
Vedby, for kr. 3.200,- incl. moms.
Udvalget har samtidig ansøgt om en tillægsbevilling stor kr. 3.500,- til konto 02 05 11
07-4, 1973/74, dels til dækning af ovennævnte udgift og dels til dækning af udgiften ved
annoncering i forbindelse med licitationen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Vedtoges, - herunder blev den ansøgte bevilling givet.
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For lukkede døre.

3. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ændring af projekt til parkeringsplads ved Vesthallen og Marievangsskolen.
Udgift: kr. 198.000,-.

A/S A.B.C.D. har indvilget i at afstå vederlagsfrit til kommunen ca. 1.000 m2 til
parkeringsplads, 7 m bred adgangsvej og 4 m bred sti på følgende betingelser:
at udstykningen kan gennemføres som vist på arkitekt Lykke Pedersens forslag af
14.6.1973 (iflg. forslaget bliver der i alt 7 parceller, hvoraf 3 får udkørsel til den
nye 7 m brede adgangsvej), og

at de 3 parceller fritages for vejbidrag til den 7 m brede adgangsvej.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1.
Blev tiltrådt.
b. Ansøgning af 21.6.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 6.000,- til konto 02 05 20 06-6, 1973/74, kommunehuset i Næsby ved Stranden,
vedligeholdelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.

c. Kulturudvalget har 18.6.1973 indstillet, at Karen Hellen Andersson, Skælskør,
ansættes i den ledige stilling som halvtidsbeskæftiget kommuneassistent ved Central
biblioteket fra 1.7.1973.
(Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 6 ansøgninger).
Anbefalet af økonomiudvalget fra tiltrædelsesdagen, der iflg. oplysning fra stads
bibliotekaren først kan blive 16.8.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
d. Økonomiudvalget har 19.6.1973 indstillet, at kommuneassistent Yvonne Berner,
bygningsinspektoratet, meddeles tjenestemandsansættelse fra 1.8.1973.
D.K..084.
Vedtoges.
e. Ansøgning af 28.6.1973 fra børnebibliotekar Mette Baagø, Centralbiblioteket,
om afsked fra 30.9.1973.
Anbefalet af kulturudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
f. Vejudvalget har 19.6.1973 indstillet, at arbejdet ved kloakering af Teglparken

overdrages entreprenørfirmaet I/S Mikael Sørensens Eftf Øster Kippinge, Nørre Als
lev, for kr. 284,475,- excl. moms.
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Udvalget har endvidere ansøgt om en bevilling stor kr. 535.000,- til konto 39 02 20
25 00, kloakdistrikt Sydbyen.
Økonomiudvalget har 29.6.1973 anbefalet, at den ansøgte bevilling gives, og at arbej
det overdrages entreprenørfirmaet I/S Mikael Sørensens Eftf. for kr. 274.475,- excl.
moms.
Udvalget har bemærket, at der kan påregnes udgifter som følge af arbejdets forsinkelse
på grund af bygge- og anlægsstop.
D.K..777.8.628.2.
Vedtoges, - idet der endvidere blev givet den ansøgte bevilling.
g. Dansk almennyttigt Boligselskab har 18.6.1973 til godkendelse fremsendt regnskab
og revisionsprotokollat for 1972 vedr. Slagelse almennyttige Boligselskab.
Økonomiudvalget har 4.7.1973 anbefalet, at regnskabet godkendes.
D.K..778.532.073.526.
Godkendtes.
h. Vejudvalget har 20.6.1973 indstillet, at det på konto 18 05 06 03-08, 1973/74,
nye lyssignaler, afsatte beløb kr. 140.000,- anvendes til etablering af lyssignalanlæg i
krydset Parkvej/Ingemannsvej.
Udvalget har endvidere - såfremt indstillingen vedtages - indstillet:

1. at vejudvalget bemyndiges til at afgive bestilling på anlægget hos firmaet L.M. Erics
son, Glostrup, til levering efter 1.11.1973, og

2. at vejudvalget bemyndiges til i henhold til kapitel 5 i lov om offentlige veje at afhol
de åstedsforretning med henblik på at erhverve de til projektets gennemførelse nødven
dige arealer fra ejendommene matr.nr. 177 /, Slagelse byjorder, samt fra matr.nr. 346 a
og 353, Slagelse markjorder.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

i. Ansøgning af 11.5.1973 fra vognmand Bent Larsen om tilladelse til at foretage
følgende ændringer i kørselstaksterne for Slagelse bybusser:

10 turskort for voksne forhøjes fra kr. 9,- til kr. 12,-,
10 turskort til børn forhøjes fra kr. 5,- til kr. 6,-,
timebillet for voksne forhøjes fra kr. 1,25 til kr. 1,50,

timebillet for børn forhøjes fra kr. 0,65 til kr. 0,75,
skolekort udstedt af skolevæsenets kontor forhøjes fra kr. 1,- til kr. 1,25 pr. skoledag,

pensionistkort udstedt af social- og sundhedsforvaltningen forhøjes fra kr. 22,50 til
kr. 30,- pr. 25 turskort.
Vejudvalget og økonomiudvalget har indstillet, at ansøgningen anbefales overfor
Vestsjællands amts trafikudvalg.
Sagen har været forelagt Monopoltilsynet, der 19.6.1973 har udtalt, at det ikke fin
der takstforhøjelserne urimelige.
D.K..811.113.
Anbefales.
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k. Ansøgning af 21.5.1973 fra Slagelse Taxa om følgende forhøjelser af de af byrå
det godkendte droschetakster:
Takst 1 start kr. 3,- + 20 øre pr. 102,5 m (111,1 m).

Takst 2 start kr. 3,- + 20 øre pr. 205,0 m (222,2 m).

Ventetid kr. 24,- pr. time = 20 øre pr. 1/2 min. (kr. 1,20 for hver fulde 3 minutter).
Kirketure efter taxameter* kr. 3,- (+ kr. 0,-).

Kørsel efter rustvogn, efter taxameter.
Bagage, der ikke kan anbringes i vognen eller i lukket bagagerum, kufferter, cykler og
lignende pr. stk. kr. 1,- (0,25, cykler dog kr. 1,j.
Barnevogne pr. stk. kr. 2,-.
Knallerter, hvilket kun medtages uden ansvar eller pligt, herfor betales kr. 5,- (an
svars- og pligtklausulen ny).

Monopoltilsynet har 14.6.1973 meddelt, at tilsynet ikke finder forhøjelserne urime
lige.

Vejudvalget har 4.7.1973 indstillet, at forhøjelserne godkendes, idet udvalget samti
dig har henledt byrådets opmærksomhed på drikkepengeproblemet.
D.K..811.123.1.
Godkendtes.
l. Ansøgning fra Karl Christensen, f. 21.4.1907, der har fratrådt sin stilling som ar
bejdsmand ved vejvæsenet på grund af sygdom, om understøttelse i henhold til under
støttelsesordningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.
Anbefalet af vejudvalget og økonomiudvalget.
(Årlig understøttelse kr. 540,-•»■ dyrtidsregulering, p.t. i alt kr. 3.292,80).
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.
m. Ansøgning fra Ester Jørgensen, Baggesensgade 64. enke efter Poul Erling Jørgen
sen, der har været beskæftiget ved vejvæsenet i tidsrummet 1.12.1954 - 16.2.1973, om
understøttelse i henhold til understøttelsesordningen for Slagelse kommunes løst ansat
te personale.
Anbefalet af vejudvalget og økonomiudvalget.
(Årlig understøttelse kr. 540,- -«-dyrtidstillæg, p.t. i alt kr. 3.292,80).
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.

n. Socialudvalget har 22.6.1973 indstillet:

a. at en ansøgning fra bestyrerinde Valborg Rasmussen. De gamles Hjem. Strandvejen
76, om afsked imødekommes, og
b. at hjemmet, der har 7 pladser, søges afviklet i løbet af efteråret 19 73, således at 2
beboere søges anbragt på De gamles Hjem, Sorøvej, og de resterende i pensionist
boliger. Udvalget har oplyst, at Valborg Rasmussen har givet tilsagn om at fortsæt
te som leder i afviklingsperioden, - foreløbig indtil 31.10.1973.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.61.
Vedtoges.
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o. Socialudvalget har 26.6.1973 indstillet, at tandlæge Flemming Juul, der siden 1.11.
1972 har været beskæftiget ved den kommunale børnetandpleje, ansættes som deltidsbe
skæftiget ikke-tjenestemandsansat tandlæge med virkning fra 1.11.1972.
Udvalget har oplyst, at ansættelsen oprindelig var betragtet som midlertidig, hvorfor
indstillingen ikke er fremkommet på et tidligere tidspunkt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.172.084.
Vedtoges.
p. Socialudvalget har 25.6.1973 indstillet at Anna Kirstine Olesen, Århus, ansæt
tes som heltidsbekæftiget børnetandlæge ved Slagelse kommunes børnetandpleje
fra 1.8.1973 med 1 års prøvetid under forudsætning af bestået eksamen fra tandlæ
gehøjskolen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.172.084.
Vedtoges.

4. SALG AF GRUNDE.
Økonomiudvalget har 4.7.1973 indstillet, at ejendommen matr.nr. 8 db, Holmstrup,
af areal 516 m2, beliggende Mosevej 21, sælges til Arne Jakobsen, Herluf Trollesvej 2,
IL, for kr. 12.000,- kontant.
Der vil endvidere være at betale eventuelt rest-kloakbidrag, indskud til N.V.E. og
Slagelse Vandværk samt elstik, kloak- og vandstik.
Udvalget har endvidere indstillet, at de for bebyggelse fornødne dispensationer fra
byggelinien mod Mosevej samt fra kloakservitutten gives.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.

5. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 24.5.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for murermester Teddy
Jensen om dispensation fra byggelinien mod Søndermarksvej på matr.nr. 261 a, 261
e og 261 f, Slagelse markjorder, således at denne fastsættes til 6 m i stedet for 8 m.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 31.3.1973 fra restauratør F. Kyllingsbæk, »Centrum», Schweizer
plads, om tilladelse til at opføre et udhus på matr.nr. 11 fl, Kelstrup by. Kirke Stillin
ge sogn, udenfor den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 21.6.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 1847/72.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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c. Ansøgning af 4.6.1973 fra Annebergs-Hus A/B, Kokkedal for Arnold Andersen,
Ringsted, om tilladelse til at opføre et sommerhus på matr.nr. 14 hh, Næsby ved Stran
den, udenfor den på ejendommen tinglyste byggezone.
Ejendomsudvalget har 21.6.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr.
Ejendomsudvangets indstilling vedtoges.

d. Til erklæring fremlagdes ansøgning fra arkitekt G. Gergelyffy for direktør Bent
Nielsen af 9. november fa. om tilladelse til at opføre et nyt stuehus på ejendommen
matr.nr. 69 uc og 69 ud af Slagelse markjorder.
Fredningsplanudvalget har i skrivelse af 18. januar d.å. godkendt bygningens belig
genhed (umiddelbart op til eksisterende stuehus) og udformning (ca. 460 m2 eetplans
hus) på betingelse af, at det eksisterende stuehus nedrives.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Anbefales.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Økonomiudvalget har 4.7.1973 indstillet til godkendelse et af stadsingeniøren frem
sendt revideret forslag til parcelsalgserklæring vedr. udstykningen af matr.nr. 3 b og 24 h,
Holmstrup, som følge af ændring af projekt til parkeringsplads ved Vesthallen og Marievangsskolen (jfr. pkt. 3 a på nærværende dagsorden).
D.K..777.8.711.5.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 3.5.1973 fra landinspektør Hartvig Sørensen for direktør Bøje Niel
sen, Næstved, om godkendelse af sammenlægning og udstykning af matr.nr. 64 u, 75 a
og 263, Slagelse markjorder.
Økonomiudvalget har 26.6.1973 indstillet, at udstykningssagen godkendes på betin
gelser, der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..713.111.53/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 12.6.1973 fra F. Holst Nissen, Kongelyset 31, om tilladelse til at ind
drage I. sals lejligheden i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.30-31.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 14.6.1973 fra Knud Enggaard Hansen, Strandvejen 2, om tilladelse
til at inddrage I. sals lejligheden i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.75-2.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 15.6.1973 fra Oda Hansen, Parcelgårdsvej 10, om tilladelse til at ind
drage l værelse med køkken på I. sal i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.351-10.
Bevilgedes.
d. Ansøgning af 3.6.1973 fra overlæge Else Mortensen, Klostergade 41, om dispensa
tion fra bopælspligten på landbrugsejendommen matr.nr. 1 l, Nordruplund Hovedgård,
beliggende Skætholm pr. Munke Bjergby.
Boliganvisningsudvalget har 22.6.1973 indstillet, at der meddeles dispensation for
yderligere 1 år - indtil 1.6.1974.
D.K..823.11.073.551.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.

72.

& SKOLESAGER.
Fritidsnævnet har 12.6.1973 med fritidskommissionens og skoleudvalgets tiltræden
anbefalet en ansøgning fra Jens Christensen, Skovse, om etablering af en ungdomsklub
i Ty velse forsamlingshus.
Nævnet har oplyst, at kommunens udgift i forbindelse hermed vil andrage ca.
kr. 2.000,- i 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.
Blev tiltrådt.

73.

9. SOCIALSAGER.

Udenfor dagsordenen.

74.

10. Vedr. 2. etape af Søndermarksskolen.
A/S Poul Larsen har 5.7.1973 meddelt - under henvisning til tilbudsbetingelsernes
pkt. 10 - at tilbudet på murerentreprisen ikke vedstås, såfremt arbejdet skal igangsæt
tes i uge 32 (ca. 6.8.1973).
(Indenrigsministeriet har 4.7.1973 meddelt tilladelse til arbejdets udførelse, således
at dette kan iværksættes som planlagt).
Økonomiudvalget har indstillet, at murerentreprisen overdrages Villy Nielsen & Søn
A/S, - og at der gives den herefter fornødne yderligere bevilling på kr. 424.255,-.
D.K..851.162.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 23. JULI 1973.
(Økonomiudvalget - på byrådets vegne).

Fraværende: Viggo Larsen.

Til behandling forelå:

75“.

1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 8.7.1973 fra materielforvalter Harry Pedersen, Garvergårdsvej 46,
om tilladelse til at flytte indkørslen, der udgår i en dobbelt-indkørsel med naboejendom
men til grunden fra ejendommens nordskel til ejendommens sydskel, - uagtet byrådets
beslutning om, at der til Klosterbanken kun må anlægges 2 dobbelt-udkørsler samt 1
enkelt-udkørsel.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..073.511.2.
Blev imødekommet.
b. Slagelse sociale Boligselskab har 14.5.1973 fremsendt fornyet ansøgning om, at
kommunen som kautionist for statslånet i selskabets ejendom Vesterport, vil anbefale,
at statslånet rykker for realkreditlån på 60% af en udgift, der iflg. nyt overslag er bereg
net til kr. 173.000,- til udvidelse af købmandsbutikken.
De resterende 40% eller kr. 69.200,- er lejeren, købmand Holger Christensen, indstil
let på at betale.
Anbefalet af økonomiudvalget.
JD.K..778.532.
Anbefales.

c. Den selvejende Byggevirksomhed for Set. Peders kommune har 29.6.1973 frem
sendt regnskaber og revisionsberetning for byggevirksomhedens afdelinger for 1972.
Økonomiudvalget har 17.7.1973 indstillet, at regnskaberne godkendes.
D.K..778.532.073.526.
Godkendtes.

d. Vejudvalget har 16.7.1973 indstillet, at der etableres stopforbud i Løvegades
sydside på strækningen mellem Set, Pedersgade og Vestre Ringgade. Udvalget har
oplyst, at politimesteren har tiltrådt, at stopforbud etableres.
D.K..811.
Vedtoges.
e. Vejudvalget har 17.7.1973 indstillet, at den offentlige vej fra Holmstrupvej til
Vesthallens parkeringsplads navngives »Lokesvej».
D.K..811.121.1.
Vedtoges.
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For lukkede døre.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

76.

a. Advokat Kr. Rask har 8.6.1973 for Poula Sørensen, Munkebjerg, Harrested, fore
spurgt, om den af kommunen i forbindelse med ekspropriation til parkeringsplads på
matr.nr. 14 at, Næsby ved Stranden, afgivne erklæring, hvorefter kommunen ikke vil
tillade, at der på det eksproprierede areal drives iskiosk eller lignende, så længe Poula
Sørensen driver sådan virksomhed på matr.nr. 14 dk, kan ændres, således at kommunen
ikke vil tillade drift af iskiosk eller lignende, så længe der på matr.nr. 14 dk drives kiosk
Vejudvalget har 3.7.1973 indstillet, at den ønskede erklæring afgives.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 28.6.1973 fra kommuneassistent Karen Eva Raahauge, Centralbib
lioteket, om afsked fra 31.7.1973.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes.

c. Økonomiudvalget har 26.6.1973 indstillet, at kontorelev Hanne Grethe Rosenlyk
ke, Centralbiblioteket, meddeles tjenestemandsansættelse fra 1.8.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
d. Ansøgning af 28.6.1973 fra kommuneassistent Jørgen Jørgensen, bogholderiet, on
afsked fra 31.7.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
e. Vejudvalget har 3.7.1973 fremsendt referat af et den 6.6.1973 afholdt vejsyn på
den private fællesvej, der udgår fra kommunevej nr. 28 mellem matr.nr. 4 a og 4 e, Ved
bysønder by og forløber mod syd til skellet mod matr.nr. 1 a, Lille Frederikslund*
Udvalget har oplyst, at der ved vejsynet blev opnået forlig med de berørte grundejere
Økonomiudvalget har 16.7.1973 indstillet, at vej synsforretningen godkendes.
D.K..811.625.711.2.
Vejsynsforretningen godkendtes.
f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 7 ansøgninger om skatteeftergivelse alle på
ført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
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3. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM.

77.

a. Økonomiudvalget har under forbehold af byrådets tilsagn tilbudt Gulf Oil A/S
for en ca. 1.880 m2 stor parcel af matr.nr. 4 cy, Antvorskov Hovedgård, kr. 20.000,kontant.
Gulf Oil A/S har 6.7.1973 foreslået, at overtagelsen sker pr. 15.7.1973 og at den
tilbudte betaling erlægges rentefrit snarest efter tinglysning af anmærkningsfrit skøde,
dog senest 1.8.1973.
D.K..073.511.1.
Handelen godkendtes.
b. Bent Nielsen Typehuse A/S.
Økonomiudvalget har 16.7.1973 indstillet, at resultatet af nedennævnte forhandling
den 2.7.1973 med direktør Bent Nielsen, Bent Nielsen Typehuse A/S, godkendes:

1. Selskabet overtager en ca. 7.550 m2 stor parcel af kommunens grundejendom matr.
nr. 76 a af Slagelse markjorder.
2. Kommunen overtager et ca. 19.000 m2 stort areal nord for motorvejen af selskabets
grundejendom, matr.nr. 69 ua og 69 ub af markjorderne.
3. Bent Nielsen Typehuse udsteder deklaration på matr.nr. 69 ub , hvorefter kommu
nen tillægges ret til en stiforbindelse langs motorvejen øst for underføringen mod
skoven.

4. Selskabet afstår til kommunen et areal af matr.nr. 77 bb af markjorderne.

5. Selskabet afstår tîî kommunen et areal til en 3 m bred sti mellem matr.nr. 77 cp og
77 cq af Slagelse markjorder.
6. Selskabet afstår areal til sti på selskabets ejendom syd for motorvejen fra underfø
ringen, over Glohøj, og mod skoven.
7. Kommunen afstår fra betaling for grund og vejbidrag (men ikke alle øvrige bidrag)
fra en ca. 800 m2 stor byggegrund på Vandtårnslodden.

8. Der betales ingen kontante erstatninger.
9. Kommunen udsteder snarest parcelsalgserklæring vedr. matr.nr. 69 ua m.fl.

D.K..073.511.1-2.
Forhandlingsresultatet godkendtes.

4. UDSTYKNINGSSAGER.

7$.

a. Landsretssagfører Gregers Boech, København, har den 7.5.1973 for direktør Bøje
Nielsen, Næstved, fremsendt udkast til bebyggelses- og benyttelsesdeklaration med til
hørende udkast til vedtægter for »Grundejerforeningen Skovsøparken» på matr.nr. 69 u,
75 a og 263, Slagelse markjorder.
Økonomiudvalget har 16.7.1973 indstillet, at vedtægterne godkendes, samt at dekla
rationen ændres således, at den bringes i overensstemmelse med parcelsalgserklæring
for »Skovsøparken».
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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b. Ansøgning af 20.6.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for A/S JEKI, v/organisationschef Lars Vejlstrup, Bekkasinvænget 15, om ændring af udstykningen af matr.
nr. 4 cy, Antvorskov Hovedgård, således at ejendommen udstykkes i 4 parceller mod
som oprindeligt planlagt 3 parceller.
Økonomiudvalget har 17.7.1973 indstillet, at ansøgningen godkendes på de betin
gelser; der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Landinspektør Uffe Flemberg har 5.3.1973 for Bent Nielsen Typehuse A/S frem
sendt forslag til udstykningsplan (omfattende 70parceller) vedr. matr.nr. 69 ua m.fL ,
Slagelse markjorder.
Økonomiudvalget har 16.7.1973 indstillet, at udstykningen godkendes med de æn
dringer og på de vilkår, der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til par
celsalgserklæring.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

5. BYGGESAGER.

79

Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 19.6.1973 anmodet om en udtalelse i
anledning af en ansøgning fra Heigar & Co. A/S om tilladelse til udvidelse afen eksi
sterende bygning på matr.nr. 1 e, Vedby sønder by, til brug for lager.
Økonomiudvalget har 16.7.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales over for Byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 226/73.

Anbefales.

6. SOCIALSAGER.

lo.

EKSTRAORDINÆRT MØDE ONSDAG DEN 1. AUGUST 1973.
(Økonomiudvalget - på byrådets vegne)
Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:

1. Vedr. koaksialkabel København-Kolding.
På foranledning af en henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet har vejudvalget 30.1
1973 foreslået, at der meddeles tilladelse til at kablet, der oprindelig var påtænkt placi
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ret i den projekterede Agersøvej, i stedet placeres langs vestskellet af de grunde, der
skal udstykkes mellem Agersøvej og den eksisterende bebyggelse ved Skælskørvej.

(Erstatning: kr. 1,19 pr. Ib.m).
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 23.10.1972, pkt. 5 d).
D.K..777.8.711.4.
Vedtoges.

2. Værkudvalget har 18.7.1973 indstillet, at arbejdet med udvidelsen af fjernvarmenet
tet i Nordvej med henblik på fjernvarmeforsyning af Botved Boats AjS og Slagelse Træ
last/Silvan A/S efter afholdt licitation overdrages firma Bruun & Sørensen A/S, Århus,
for kr. 342.300,- excl. moms
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.697.34.
Vedtoges med den tilføjelse, at tilbudet først accepteres, når de økonomiske vilkår
for projektets gennemførelse er tilstede.

MQDET MANDAG DEN 13. AUGUST 1973.
Fraværende: E.L. Anderberg.

Borgmesteren bød Pia Kiørboe velkommen tilbage til byrådsarbejdet.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a.-ap og as. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

aq. Fra dommeren i Korsør er fremsendt en den 9.7.1973 af landvæsenskommis
sionen for Vestsjællands amtskommunes 2. område afsagt kendelse angående vand
indvindingstilladelse for Slagelse Andels Svineslagteri for et anlæg på matr.nr. 44 aæ,
44 g og 63 e, Slagelse markjorder.
D.K..824.11.628.112.1.
ar. Fra Kommunernes Landsforening er 19.7.1973 fremsendt:
1. Regler om klassificering af og særlige ansættelsesvilkår for tjenestemandsansat bib
liotekarisk uddannet personale.
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2. Overenskomst vedr. vilkårene for ikke-tjenestemandsansat bibliotekarisk personales
beskæftigelse.
3. Pensionsregulativ for ikke-tjenestemandsansat bibliotekarisk personale.

4. Regulativ om opsparingsordning for ikke-tjenestemandsansat personale.
D.K..832.
a-as. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Statens Åndssvageforsorg har 14.6.1973 indstillet, at kommunen tager en udskift
ning af vinduerne i den af forsorgen lejede bygning af Store Skovsøgård op til overve
jelse.
Ejendomsudvalget har 24.7.1973 indstillet, at der foretages udskiftning af samtlige
24 fag vinduer i ejendommen, samt at der bevilges det fornødne beløb: kr. 50.000,- til
konto 02 03 07 06-8, 1973/74, Store Skovsøgård, andre udgifter.
Udvalget har endvidere foreslået, at udgiften pålægges Statens Åndssvageforsorg
over lejemålet ved afskrivning og forrentning inden for uopsigelighedsperioden.
Økonomiudvalget har 7.8.1973 anbefalet ejendomsudvalgets indstilling under for
udsætning af, at lejeren indgår på den af udvalget nævnte forrentnings- og afskrivnings
ordning, forrentet efter dagens markedsrenter.
D.K..073.513.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges under den af økonomiudvalget anførte for
udsætning.
b. Økonomiudvalget har 1.8.1973 indstillet, at byrådets ordinære møder den 10. og
24.9.1973 aflyses, - og at der i stedet afholdes ekstraordinære byrådsmøder den 1 7.9.
1973 og 1.10.1973.
D.K..077.6.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 12.3.1973 fra Lisbeth Hjort, Slagelse Gymnasium og H.F.-kursus,
om et tilskud til delvis dækning af udgifterne ved afholdelse af en koncert, der finder
sted i samarbejde mellem Sjællands Symfoniorkester og et antal amat ør kor fra diverse
provinsbyer.
Kulturudvalget har 18.7.1973 indstillet, at Slagelse kommune lejer Slagelse-Hallen
til en koncert den 24.4.1974 samt sørger for transport af poclie, leje af stole m.v. Ud
gifterne hertil er anslået til kr. 5.000,-, og udvalget har foreslået, at Vestsjællands amt
ansøges om støtte til koncerten, - f.eks. kr. 5.000,-.
Økonomiudvalget har 31.7.1973 anbefalet kulturudvalgets indstilling.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

d. På grundlag af en forhandling med fællesudvalget for ny kirkegård for Set. Mikkels
og Set. Peders sogne har økonomiudvalget 7.8.1973 indstillet, at det ca. 22.482 m2 sto
re areal, der er bortforpagtet til havekolonien »Fredlv*. parcel af matr.nr. 7 a, Slagelse
markjorder, sælges til menighedsrådene på følgende vilkår:
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overtagelse: 1. november 1974,

pris: a. kr. 30,- pr. m2 for arealet, omfattende de 30 haver, der skal anvendes 1. novem
ber 1974 (ca. 11.000 m2),
b. kr. 20,- pr. m2 for det resterende areal.
ad a. Kommunen sørger for opsigelse og udreder eventuel erstatning i henhold til leje
kontrakten med haveforeningen.

ad b. Menighedsrådene indtræder i kontraktforholdet fra 1. november 1974. For dette
areals vedkommende respekteres kontrakten indtil dennes udløb i 1980.
Betaling: over 10 år, rente 10% p.a., erlægges i halvårlige afdrag med lige store beløb
pr. gang.
D.K..776.1.
Vedtoges.
e. Brandkommissionen har 12.7.1973 oplyst, at kommissionen ønsker, at der over
en 3-årig periode opbygges et olieskadeberedskab, og at der i 1973/74 anskaffes ma
teriel til en automobilsprøjte.
Udgiften for 1973/74 er anslået til kr. 4.000,- og kan ikke afholdes inden for bud
gettet, - hvorfor en tillægsbevilling til konto 22 01 05 04-8, nyanskaffelser, vil være
nødvendig.
Økonomiudvalget har 24.7.1973 indstillet, at der gives den fornødne tillægsbevilling.
D.K..784.3/7.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, har 12.6.1973 - i anledning af afholdt
hovedeftersyn af brobygværkerne på Halsskovmotorvejen, hvorved der konstateredes re
parationsarbejder anslået til kr. 500.000,-, hvoraf der af Slagelse kommune som vejbe
styrelse vil være at afholde kr. 9.000,- til vedligeholdelse af kørebanebelægning, brorækværker m.v., - forespurgt:
a. om byrådet er enigt med amtsrådet i, at arbejderne bringes til udførelse såvidt muligt
i 1973/74 og herunder indforstået med at betale det anførte beløb,

b. om arbejderne kan tiltrædes udført i samlet entreprise under amtsvejvæsenets tilsyn,
og

c. om byrådets interesse i at amtsrådet overfor vejdirektoratet rejser spørgsmålet om
betimeligheden af, at vejbestyrelserne pålægges udgifterne til vedligeholdelsen af me
re end selve kørebanebelægningen.
Vejudvalget har 17.7.1973 indstillet, at forespørgslen besvares bekræftende, - idet
udvalget samtidig har ansøgt om en tillægsbevilling til konto 18 04 01-05, 1973/74,
vedligeholdelse af færdelsbaner m.v., stor kr. 9.000,-.
Økonomiudvalget har 24.7.1973 anbefalet vejudvalgets indstilling.
D.K..811.
Vej udvalgets indstilling vedtoges.

g. Vejudvalget har 1.8.1973 indstillet, at den private fællesvej i Holmstrup, der fra
Kalundborgvej fører mod vest langs den gamle jernbanevold,navngives »Trekanten».
D.K..811.
Vedtoges.
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h. Vejudvalget har 2.8.1973 indstillet, at vejnavnet »Lokesvej» (fra Holmstrupvej til
Vesthallens parkeringsplads) ændres til »Skjoldsvej».
(Se mødet 23.7.1973, pkt. 1 e).
D.K..811.121.1.
Vedtoges.
i. Under henvisning til tidligere henvendelse vedr. anskaffelse af nye tog til HøngTølløse Jernbane har bestyrelsen for Høng-Tølløse Jernbane den 13.7.1973 oplyst, at
ændringerne i kursen for D-marken har betydet, at udgiften pr. dato er opgjort til
kr. 15.800.000,- (mod 12,5 mill.), - og forespurgt, om byrådet fortsat kan tiltræde
moderniseringsbevillingen, - og således at Slagelse kommunes andel forhøjes til 6,91%
(tidligere 1,45%) for så vidt angår kommunernes procentandel, - til betaling over en
3-årig periode med kr. 40.942,- pr. år fra 1974/75.
Bestyrelsen har endvidere forespurgt, hvorvidt kommunen er indforstået med at
tiltræde det i henhold til ovenstående ændrede fordelingsgrundlag også som gældende
for fordelingen af driftsunderskudet efter udløbet af den nuværende garantiperiode den
1.4.1978.
Anbefalet af økonomiudvalget, - for så vidt angår den forøgede andel i driftsunder
skudet, forudsat at banens persontrafik til Slagelse opretholdes.
D.K..812.656.2.
Forespørgslen besvares - under den af økonomiudvalget nævnte forudsætning - bekraeftende.

k. Skoleudvalget har 10.7.1973 - på foranledning af en henstilling fra undervisnings
ministeriet, Direktoratet for gymnasieskolerne og H.F., om genoptagelse af en sag, hvor
udvalget har afslået en ansøgning fra elevrådet ved Slagelse Gymnasium om bevilling af
kr. 100,- til køb af medlemsskab til Landsorganisationen af kursusstuderende - indstil
let, at udvalgets principielle indstilling fastholdes, idet udvalget har bemærket, at der
ikke er tale om en lovbunden udgift, og at der på anden vis er ydet støtte til elevrådsar
bejde.
Økonomiudvalget har 24.7.1973 tiltrådt skoleudvalgets indstilling.
D.K..851.18.
Skoleudvalgets indstilling blev tiltrådt med 16 stemmer mod 1 stemme, idet 3 med
lemmer undlod at stemme.

l. Fra fritidsnævnet er 6.7.1973 til fritidskommissionen fremsendt 75 ansøgninger
om interessegruppevirksomhed jor børn og unge i vinteren 1973/74 med forslag til
diverse betingelser med hensyn til materialeudgift og timetal for gruppernes godken
delse.
Fritidskommissionen har 17.7.1973 anbefalet fritidsnævnets indstilling, således at
ingen grupper godkendes med mere end 40 timer, og intet materialetilskud ydes med
mere end kr. 500,- pr. gruppe, idet kommissionen iøvrigt har foreslået, at lokaletilskud
må søges over fritidsloven.
Under forudsætning af godkendelse heraf vil den samlede udgift til interessegrupper
for børn og unge i vinteren 1973/74 udgøre kr. 82.732,08, hvoraf Slagelse kommunes
andel udgør kr. 33.921,36.
Foranstående er tiltrådt af skoleudvalget.
Økonomiudvalget har 24.7.1973 anbefalet fritidskommissionens indstilling.
D.K..851.483.
Fritidskommissionens forslag blev tiltrådt.
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m. Ansøgning af 4.6.1973 fra Vestsjællands Teaterkreds om følgende tilskud for
1973/74:

a. til udsendelse af brochurer, billetkøbsordning for unge under uddannelse samt afministrationstilskud: kr. 10.000,-, og

b. til børneteater kr. 15.000,-.
Kulturudvalget har 4.7.1973 oplyst, at der på konto 23 03 12-1, 1973/74, er af
sat kr. 28.875,- til teaterkredsen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..854.
Bevilgedes.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 1.8.1973 fra vejudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1972/
73:

a. kr. 130.000,- til konto 18 01 05 02-0, drift, kørsel med lastbiler, traktorer, tromler
og gravemaskiner,
b. kr. 30.000,- til konto 18 03 01 14-7, parkering, Slagelse-Hallen,

c. kr. 33.000,- til konto 18 03 01 15-4, Byskovvej mellem Klosterbanken og Sønder
marksvej,
d. kr. 22.000,- til konto 18 05 01-9, vejgrøfter, rabatter og lignende,

e. kr. 32.000,- til konto 18 05 06 02-0, lyssignaler, belysning af vejtavler,

f. kr. 153.000,- til konto 18 09 02-9, gadebelysning, vedligeholdelse,

g. kr. 20.000,- til konto 19 02 01 06-9, renseanlæg, maskiner og inventar,
h. kr. 37.000,- til konto 19 02 01 07-6, renseanlæg, elektricitet og vand.
i. kr. 30.000,- til konto 19 04 01-2, renovation, lønninger,

j. kr. 26.000,- til konto 19 04 07-5, drift af losseplads i Holmstrup,
k. kr. 16.000,- til konto 19 04 16-4, renovationsbiler, reparation, forsikringer m.v.,
l. kr. 45.000,- til konto 19 06 01 01-7, forbrændingscentral, lønninger,

m. kr. 15.000,- til konto 19 06 06-7,forbrændingscentral, maskiner og inventar,
n. kr. 59.000,- til konto 19 08 01-7, renholdelse af gader og veje, lønninger.

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

b. Ejendomsudvalget har 2.8.1973 ansøgt om en tillægsbevilling stor kr. 8.800,- til
konto 02 05 31 06 06, 1973/74, vedligeholdelse af ejendommen Løvegade 25.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.
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For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 2.8.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 30.000,- til konto 02 04 03 06 50, 1973/74, vedligeholdelse, Klosterbanken 6 og
10-16.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
D.K..073.54.
Bevilgedes.

b. Ejendomsudvalget har 2.8.1973 indstillet, at forsamlingshuset i Hejninge nedri
ves ved kommunens foranstaltning og for kommunens regning, samt at landsretssagfø
rer Heegaard anmodes om at sikre kommunen mod eventuelt krav fra nulevende med
lemmer af interessentskabet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
Lb.nr. 302/73.
D.K..073.54.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 26.6.1973 indstillet, at kontorassistent Hanne Elisabeth
Selma Ursin, Centralbiblioteket, meddeles tjenestemandsansættelse fra 1.7.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har 26.6.1973 indstillet, at kontorassistent Mona Jørgensen,
Centralbiblioteket, meddeles tjenestemandsansættelse fra 1.7.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
e. Kulturudvalget har 18.7.1973 indstillet, at den ledige stilling som leder af op
landsafdelingen ved Centralbiblioteket besættes med bibliotekar Anette Høyer, Godt
håb, fra 1.11.1973. Prøvetid: 1 år.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K..084.
Vedtoges.
f. Stadsingeniøren har 30.7.1973 foreslået, aX arkitekt Uno Vagn Rasmussen, Rød
ovre, ansættes i den opslåede stilling for en byplantekniker med tiltrædelse 15.10.1973,
eventuelt 1.11.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Vedtoges.
g. Ansøgning af 28.6.1973 fra kontorassistent Helga Nielsen, el- og varmeværket, om
aflønning som kommuneassistent efter lønramme K 10/12 (15/21) samt om indplacering i denne lønramme fra 1.9.1971, hvor Dansk Kommunal kursus blev påbegyndt.
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Anbefalet af værkudvalget.
Økonomiudvalget har 1.8.1973 indstillet, at fru Nielsen med virkning fra den 1.6.
1973 (Dansk Kommunalkursus er bestået i maj 1973) meddeles ansættelse som kom
muneassistent med aflønning efter lønramme K 10/12.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

h. Ansøgning af 22.6.1973 fra kommunaldirektør Kjærsgaard Nielsen om afsked med
pension med udgangen af marts måned 1974.
Anbefalet af økonomiudvalget, der samtidig har indstillet, at udvalget bemyndiges
til at opslå stillingen ledig.
D.K..084.
Bevilgedes, idet byrådet samtidig vedtog at udtale en tak til og påskønnelse af Kj.
Nielsens lange og gode tjeneste for Slagelse kommune.
løvrigt vedtoges økonomiudvalgets indstilling.
i. På foranledning af forespørgsler fra bogholderiet og fra Den fælleskommunale Sam
ling foreligger forslag om,
a. at personale, der har bestået eksamen fra Dansk Kommunalkursus anses for at opfyl
de den i aftale og overenskomst med H.K. nævnte forudsætning for oprykning udover
skalatrin 17 (Dansk Kommunalkursus forudsættes gennemgået med tilfredsstillende
resultat).

b. at kommuneassistent Jørgen Christensen, el- og varmeværket, og Ruby Inge-Lise Pe
tersen, skolevæsenets kontor, der er optaget på Dansk Kommunal kursus, - med for
ventet eksamen i maj 1974, - og som inden dette tidspunkt ville have opnået afløn
ning udover skalatrin 17, oprykkes til skalatrin 18 2 år efter oprykningen til skala
trin 17 (med tilbageførsel til skalatrin 17, såfremt Dansk Kommunalkursus ikke be
stås),

c. at kommuneassistent Anne Marie Sørensen, Den fælleskommunale Samling, opryk
kes til skalatrin 18 2 år efter oprykning til skalatrin 17, og at pågældende tilbydes
optagelse på Dansk Kommunalkursus i efteråret 1974 (med tilbageførsel til skalatrin
17, såfremt dette tilbud ikke accepteres, eller pågældende afbryder påbegyndt kur
sus).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..832.
D.K..084.
Vedtoges.
k. Vejudvalget har fremsendt ændrede regnskaber for kloakering af følgende områ
der:

1. Areal i Sønderup by.
(Udgift kr. 60.300,-).

2. Havrebjergs vestlige bydel.
(Udgift kr. 610.400,-)

3. Øster Stillinge by.
(Udgift kr. 466.247,23).
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog således, at det givne tilsagn om kommunalt til
skud på henholdsvis 10%, 5% og 20% af udgifterne opretholdes, ligesom afdragstiden på
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10 år for grundejerbidrag vedr. Øster Stillinge by foreslås opretholdt.
D.K..777.8.628.2.
Godkendtes under de af økonomiudvalget nævnte forudsætninger.

I. Ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljøstyrelsen, har 4.6.1973 anmodet by
rådet om at foranledige, at der foretages yderligere observationer ved jernstøberiet i
Lille Valby med henblik på at konstatere i hvilket omfang, især støberiets skorsten, måt
te medføre gener for de omboende.
Sundhedskommissionen har 26.7.1973 fremsendt sagen til byrådet med oplysning
om, at der ikke har kunnet konstateres nogen gener i form af røg- eller sodnedfald i
nærheden af jernstøberiet.
(Se mødet 9.4.1973, pkt. 5 f).
D.K..777.8.628.53.
Sundhedskommissionens udtalelse blev tiltrådt.

5. KØB OG SALG AF EJENDOMME.
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a. Økonomiudvalget har 24.7.1973 indstillet, at et af stadsingeniøren udarbejdet for
slag til skrivelse til Vestsjællands amt angående erhvervelse, subsidiært dispositionsret,
over et ministeriet for offentlige arbejder tilhørende ca. 1.540 m2 stort vejareal mellem
vestmotorvejen og matr.nr. 77 bb, Slagelse markjorder, til etablering af en offentlig sti
til skoven tiltrædes, - dog således, at der primært søges opnået dispositionsret over det
pågældende areal.
D.K..073.511.1.
Vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 8.8.1973 indstillet, at kommunen erhverver ejendommen
matr.nr. 331 af Slagelse bygrunde, Løvegade 19, ejere: Grethe K. Jacobsen og Preben
V. Vilmar, på følgende vilkår:

Overtagelsessum: kr. 387.500,-, hvoraf kontant betales ca. kr. 256.500,-. Herudover over
tager kommunen de i ejendommen indestående prioritetslån, til rest ca. kr. 131.000,-.
Overtagelsesdato: 1. september 1973.
Kommunen indtræder i lejekontraktsforholdene med ejendommens nuværende lejere.
Overdragelsesdokumenterne udfærdiges af advokat Søren Larsen.
D.K..073.511.1.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 30.7.1973 fra ostegrosserer Ib Kastrup, Strandvejen 17 A - 19, om
køb af en ca. 1.300 m2 stor industrigrund ved Rugvænget med henblik på opførelse
af ostelager.
Økonomiudvalget har 7.8.1973 indstillet, at en grund af areal 1.325 m2 sælges til
ansøgeren for kr. 35,- pr. m2 for 1.075 m2 og kr. 17,50 for de 250 m2, der er pålagt
beplantningsservitut. Tilslutningsafgift for vand og el henholdsvis kr. 1,30 og
kr. 2,70 pr. m2 (sidstnævnte under forudsætning af, at elbelastningen ikke overstiger
40kW). Herudover vil være at betale kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter
og udstykningsomkostninger. Udvalget har endvidere indstillet, at der kun meddeles
tilladelse til etablering af en passage på 1 m bredde (for gående) mellem grunden og
pågældendes nuværende ejendom på Havretoften.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
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d. Økonomiudvalget har 31.7.1973 indstillet, at skorstensfejermester Jens P. Christi
ansen, Nyrupsvej 9, Svinninge, tilbydes en 1.325 m2 stor industrigrund ved Rugvænget
for kr. 35,- pr. m2 for 1. 075 m2 og kr. 17,50 for de 250 m2, der er pålagt beplantnings
servitut. Tilslutningsafgift for vand og el henholdsvis kr. 1,30 og kr. 2,70 pr. m2 (sidst
nævnte under forudsætning af, at elbelastningen ikke overstiger 40 kW). Herudover vil
være at betale kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstykningsomkost
ninger.
Udvalget har endvidere indstillet, at grunden pålægges servitut om anlæg af mindst
5 parkeringspladser eller garager.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.
e. Økonomiudvalget har 1.8.1973 indstillet, at en ca. 750 m2 stor parcel af matr.nr.
69 h, Slagelse markjorder, sælges til Aage Jensen, I/S Maskinsnedkeri, for kr. 25,- pr.
m2 incl. vejbidrag, tilslutningsafgift for vand og el, i alt kr. 3,- pr. m2 excl. moms. Her
udover betaler køberen kloakbidrag, stikudgifter til vand og el samt udstyknings- og
sagføreromkostninger.
D.K..073.511.2.
Vedtoges.

f. Ansøgning af 23.7.1973 ha grosserer Erik Hjort, Rugvænget 16, om køb af en ca.
7.050 m2 stor parcel af matr.nr. 1 g, Slagelse markjorder.
Økonomiudvalget har 8.8.1973 indstillet, at parcellen sælges til ansøgeren for
kr. 25,- pr. m2 for 6.740 m2 og kr. 12,50 pr. m2 for de 310 m2, der er pålagt kloak
servitut. Tilslutningsafgift for vand og el, henholdsvis kr. 1,30 og kr. 2,70 (sidstnævn
te under forudsætning af, at elbelastningen ikke overstiger 40 kW). Herudover erlægges
kloakbidrag i henholdt til kendelse, stikudgifter og udstykningsomkostninger.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

SS.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 12.6.1973 fra landinspektør A. Hartvig Sørensen om godkendelse
af udstykning af den Annelise Sørensen tilhørende ejendom matr.nr. 5 a, Landsgrav,
i 8 parceller til bebyggelse med eenfamiliehuse.
Økonomiudvalget har 31.7.1973 indstillet, at udstykningen godkendes på betingel
ser, der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..713.111.61/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Landsretssagfører Helge Petersen har 21.4.1971 for ejeren af ejendommen matr.
nr. 15 c, Nordrup by, forespurgt, hvornår ejendommen kan forventes kloakeret.
Vejudvalget har 26.7.1973 indstillet, at forespørgslen besvares med, at Slagelse
kommune ikke for tiden har planer om at udvide kloakanlægget i Nordrup, samt at
byrådet ikke på nuværende tidspunkt kan anbefale en udstykningssag overfor byud
viklingsudvalget.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
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7. BOLIGSAÇER.
a. Ansøgning af 27.6.1973 fraadvofai/ A. Guldager Christiansen for gårdejer Max
Fischer Christensen, Havrebjerg, om tilladelse til at benytte en 3 værelsers lejlighed
i ejendommen Østergade 15 C til kontor.
Boliganvisningsudvalget kunne 26.7.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.91-15 C.
Kunne ikke imødekommes.
b. Ansøgning af 23.7.1973 fra advokat Henning Jensen for restauratør Hother Niel
sen, Mariendals Alle 22, om tilladelse til at anvende en i baghuset til ovennævnte ejen
dom bestående 2 værelsers lejlighed til kontor og lagerlokale.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.37-22.
Blev imødekommet.

c. Ansøgning fra Kurt Behrendt, Skovvejen 8, om tilladelse til at sammenlægge 2
2-værelsers lejligheder i ejendommen.
Boliganvisningsudvalget kunne 20.7.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.68-8.
Kunne ikke imødekommes.

8. BYGGESAGER.
a. Ansøgning fra Helmuth B. Larsen, Klostergade 12, om byggetilladelse for opfø
relse af et udhus på ejendommen matr.nr. 1 hp, Slagelse markjorder, uagtet den sam
lede længde af bygninger nærmere skel end 2,5 m herved overskrider den i bygnings
reglementet fastsatte bestemmelse om maximum 8 m.
Der foreligger naboerklæring om dennes indforståelse med byggeriet.
Ejendomsudvalget har 2.8.1973 indstillet, at projektet godkendes.
Lb.nr. 108/69.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 17.5.1973 fra Flemming Nielsen, Sorøvej 96, matr.nr. 69 as, Sla
gelse markjorder, om byggetilladelse til udvidelse af et på ejendommen eksisterende
udhus til en dobbelt garage.
Ejendomsudvalget har 23.7.1973 oplyst, at bygningen er planlagt opført over en
eksisterende kloakledning uagtet en på ejendommen tinglyst deklaration om forbud
herimod. Ansøgningen indstilles imidlertid imødekommet på betingelse af:
1. at funderingen udføres som punktfundamenter,

2. at disse overalt holdes mindst 1 m fra ledningens midtlinie, målt vandret,
3. at gulv i garagens over ledningen liggende halvdel ikke udføres som ubrudt beton
gulv, men f.eks. af fliser og kun i køresporene,

4. at eventuelle merudgifter ved reparations- eller eftersynsarbejder som følge af
garagens placering afholdes af den, der til enhver tid ejer matr.nr. 69 as af Sla-

78

MØDET 13.8.1973
gelse markjorder,

5. at retablering af skader på bygningen i forbindelse med sådanne arbejder er Sla
gelse kommune uvedkommende, og
6. at ovennævnte betingelser tinglyses på ejendommen.
Lb.nr. 170/69.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 15.6.1973 fra Arkitektfirmaet A/S Tage Corfitsen for Vestsjællands
amtskommune om godkendelse af skitseforslag til om- og tilbygning til Slagelse Gym
nasium, Herrestræde 11.

(Ejendommen er beliggende i område E 1 (parcelhus-, dobbelthus-, kædehus- eller ræk
kehusbebyggelse) med en udnyttelsesgrad på 0,20 til 0,30. Skitseforslaget viser en ud
nyttelsesgrad på 0,391).
Arbejdstilsynet har 12.7.1973 fremsendt diverse bemærkninger til projektet.
Ejendomsudvalget har 23.7.1973 indstillet, at skitseforslaget godkendes, - samt at
der overfor boligministeriet anbefales givet de fra bygningsvedtægten fornødne dispen
sationer.
Lb.nr. 280/70.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 10.5.1973 fra arkitekt Torben Spang Nielsen for farvehandler Ernst
Jørgensen om godkendelse af skitseforslag til ombygning af de eksisterende butikker på
matr.nr. 287 e, Slagelse bygrunde. Schweizerplads 5.
Ejendomsudvalget har 23.7.1973 indstillet, at projektet godkendes på betingelse af,
at det ændres, således at udnyttelsesgraden forbliver uændret, - subsidiært at projektet
anbefales overfor boligministeriet (dispensation fra udnyttelsesgraden).
Lb.nr. 153/71.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

e. Fra byudviklingsudvalget er til byrådet udtalelse fremsendt en ansøgning fra
landsretssagfører Helge Petersen for fabrikant Anker Sørensen, Lille Valby, matr.nr.
20 b, Lille Valby, om tilladelse til opførelse af en sidebygning til jernstøberiet.
Ejendomsudvalget har 24.7.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales.
Lb.nr. 402/71.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Anbefales.
f. Ansøgning af 20.7.1973 fra murer Arne Olsen, Brønshøj, om dispensation fra
bygningsvedtægtens §19, stk. 3 d, vedr. maksimal taghældning pa 50° med vandret
plan, i forbindelse med bebyggelse på matr.nr; 1 fk, Lille Kongsmark hv. Kirke Stil
linge sogn, for bygningens tagkonstruktion, der er udført med en hældning på 56°
med vandret plan.
Ejendomsudvalget kunne 2.8.1973 ikke gå ind for, at ansøgningen anbefales over
for boligministeriet.
Lb.nr. 1.853/72.
Med 15 stemmer mod 2 stemmer, idet 3 medlemmer undlod at stemme, vedtoges
at anbefale ansøgningen på betingelse af, at begge vinduer i loftsetagen afblændes på
en af bygningsmyndigheden godkendt måde, og at der ikke etableres trappeopgang
fra stueetagen eller opholdsrum i loftsetagen.
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g. Ansøgning fra Gunner Christensen, Havrebjerg, om dispensation fra bygningsreg
lementets højdebestemmelser for færdigopført udhus og garage med højde 2,75 m over
terræn (mod tilladt 2,40 m) på ejendommen matr.nr. 22 d, Havrebjerg.
Naboerklæring om dennes indforståelse med byggeriet foreligger.
Ejendomsudvalget har 23.7.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet.
Lb.nr. 48/73.
Anbefales.

h. Vedr. ejendommen matr.nr. 36 z af Slagelse markjorder, Danasvej 14-16.
Ansøgning af 28.6.1973 fra rådgivende ingeniørfirma Axel Hansen & Co., Søborg,
for Slagelse-Sorø Kreaturslagteri A/S om dispensation fra bygningsvedtægtens § 19,
stk. 2, (afstand mod vej mindst 2,5 m) samt bygningsreglementets kap. 3.1.2., stk. 1,
(maximal bygningshøjde 3,6 m) for udvidelse afen eksisterende staldbygning i vejskel
med en bygningshøjde på ca. 6,6 m.
Ejendomsudvalget har 23.7.1973 indstillet, at projektet godkendes på betingelse af,
at der andetsteds etableres parkeringspladser på mindst et areal svarende til det til ud
videlsen medgåede grundareal, der hidtil har været benyttet som parkeringsareal.
Udvalget har endvidere indstillet, at der - såfremt gavlen ikke kan afvalmes - gives
den fornødne dispensation, jfr. bygningsreglementets kapitel 3.1.2.
Lb.nr. 113/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
i. Ansøgning af 4.5.1973 fra Freses Metalstøberi & Metalvarefabrik A/S om aflys
ning eller forlængelse af en på ejendommen matr.nr. 53 r, Slagelse markjorder, beliggen
de Rolighedsvej 18 - 22, lyst deklaration, hvorefter ejendommens udnyttelse efter 8.10.
1981 kan kræves nedbragt til den for området gældende udnyttelsesgrad på 0,20 til 0,25.

(Selskabet agter at afhænde ejendommen).

(Deklarationen kan ikke aflyses uden boligministeriets samtykke).
Ejendomsudvalget kunne 23.7.1973 ikke anbefale ansøgningen.
Lb.nr. 313/73.
Kunne ikke imødekommes.

k. Ansøgning af 23.6.1973 fra ingeniør Johnny Forsé, Vermundsvej 15, om dispensa
tion fra landsbyggeloven for opførelse af en carport i en afstand af 2,20 m fra egen byg
ning (mod tilladt 2,50 m) på ejendommen matr.nr. 3 fr, Holmstrup.
Ejendomsudvalget kunne 23.7.1973 ikke anbefale ansøgningen.
Lb.nr. 377/1973.
Tilbagesendtes til ejendomsudvalget til fornyet overvejelse.
l. Ansøgning fra papirarbejder Leif Jørgen Raun om dispensation fra udnyttelsesgra
den, der er 0,20, i anledning af en projekteret hævning af tagkonstruktionen på ejendom
men matr.nr. 8 as af Landsgrav, Bagervej 7, for indretning af 2 værelser i tagetagen. Iflg.
projektet bliver udnyttelsesgraden 0,255, - ligesom den i bygningsreglementet fastsatte
afstand til skel overskrides.
Ejendomsudvalget har 23.7.1973 indstillet, at projektet godkendes, - herunder at an
søgningen om dispensation fra udnyttelsesgraden anbefales godkendt overfor boligmini
steriet.
Lb.nr. 387/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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m. Ansøgning fra teknisk assistent Kalle Hansen, Madslunde, om tilladelse til omog tilbygning af ejendommen matr.nr. 7 a, Madslunde by, Kindertofte sogn.
Økonomiudvalget har 31.7.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 396/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

9. OVERENSKOMST MELLEM SLAGELSE TRÆLASTHANDEL A/S I ANLEDNING AF SELSKABETS PLANER OM UDBYGNING AF VIRKSOMHEDEN.

9/

Vejudvalget har 6.8.1973 fremsendt forslag til overenskomst vedr.
a. omlægning og ændring af kloakledningerne på matr.nr. 12 p,
b. regulering og uddybning af Skidenrenden ved matr.nr. 12 p,
c. etablering af overkørsel over Skidenrenden,

d. salg af matr.nr. 6 b, Holmstrup by, af areal 1.215 m2 for kr. 25,- pr. m2, og
e. selskabets sikring af vejadgang til den vestlige parcel af matr.nr. 12 p.

Udvalget har, - under forudsætning af overenskomstsforslagets godkendelse, - indstil
let, at pkt. a påbegyndes straks, og at kommunens andel af udgiften afholdes over konto
19 10 02-1, »ombygning af Skidenrenden».
Økonomiudvalget har for sit vedkommende anbefalet udvalgets indstilling under for
udsætning af, at forholdene vedr. vandværkets garage- og vejforhold ordnes.
D.K..073.511.2.
Overenskomstforslaget godkendtes, idet byrådet endvidere vedtog vejudvalgets ind
stilling under den af økonomiudvalget nævnte betingelse, der iflg. oplysning fra værkud
valget var opfyldt.

MØDET MANDAG DEN 27. AUGUST 1973.
Fraværende: Inger Nørgaard og Palle Christoffersen.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

^2.

a-k. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
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l. Driftsregnskab, status og revisionsberetning for Fællesorganisationens Boligfore
nings afdelinger og hovedforeningen for året 19 72.
D.K..778.532.073.526.
m. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse af 16.8.1973 vedr. overens
komster (1973) mellem foreningen og Dansk Ingeniørforening vedr. henholdsvis ci
vilingeniørers og akademiingeniørers ansættelsesforhold.
D.K..832.
a-m. Til efterretning.

93-

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 28.6.1973 fra Slagelse Tennisklub om et tilskud til delvis dækning
af klubbens udgifter ved 30 medlemmers deltagelse i arrangement i Huskvarna den
25. - 26.8.1973.
Sportsudvalget har 6.8.1973 indstillet, at der ydes et tilskud stort kr. 700,- over
konto 20 09 16-3, 1973/74, støtte til sport og andre ungdomsformål.
Økonomiudvalget har anbefalet sportsudvalgets indstilling.
D.K..078.51.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning fra »Idrætsklubben Rådhuset» om et tilskud på kr. 750,- til indkøb
af 25 sportsbluser med påtrykt tekst: »Rådhuset».
Økonomiudvalget har 15.8.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes (konto
11 02 10-6, 1973/74, andre udgifter).
D.K..078.51.
Bevilgedes.
c. I landvæsenskommissionens kendelse af 22,12,1969 vedr. kloakering af Øster
Stillinge by er fastsat, at interesserede lodsejere har ret og pligt til at lade afløbene
fra deres ejendom tilslutte kloakanlægget.
Vejudvalget har 16.8.1973 indstillet, at samtlige lodsejere tilskrives om tilslutning
til anlægget inden 1.9.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

d. Vejudvalget har 15.8.1973 indstillet, at der i det underjordiske parkeringsanlæg
på Rådhuspladsen indføres 24-timers parkering uden anvendelse af P-skiver.
Anbefalet af økonomiudvalget
D.K..811.
Vedtoges.

e. Vejudvalget har 15.8.1973 indstillet, at der indføres ubetinget stopforbud i Sme~
degades sydside på strækningen Smedegade 6-14, begyndende umiddelbart øst for
indgangen til lægecentret og sluttende ved Skolegade.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.
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f. Vejudvalget har 9.8.1973, - på foranledning af en ansøgning fra gårdejer Hans Kurt
Hansen, Årslev, om nedlæggelse af kommunevej nr. 332 fra Årslev by til Årslev mark, indstillet, at vejen opretholdes som kommunevej, idet udvalget har henvist til vejens be
tydning for fodgængere og cyklister.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

g. Vejudvalget har 9.8.1973 fremsendt følgende ændringsforslag til et af Vestsjæl
lands amtsråd udarbejdet »Udbygningsprogram for hovedlandeveje og landeveje i
Vestsjællands amtskommune 1973 - 1987», hvorefter programmet vil være i overens
stemmelse med kommunens forslag til dispositionsplanen:
603, Slagelse - Øster Stillinge,

604, Øster Stillinge - Stillinge Strand.
Landevejen forlægges nord om landsbyerne Øster Stillinge og Kirke Stillinge. Den nu
værende allé mellem Øster Stillinge og Kirke Stillinge bibeholdes uændret, men nedklassificeres til kommunevej.

603, Øster Stillinge - Bildsø - Mullerup.

Vejstrækningen nedklassificeres til kommunevej, idet den gennemgående trafik ledes
ad den nye vej nord om Kirke Stillinge.
605, Tjæreby - Mullerup.
Landevejen forlægges på strækningen mellem Frølunde Fed og Mullerup, idet vejen
føres uden om sommerhusområdet ved Næsby Strand samt landsbyerne Kelstrup,
Kirke Stillinge og Bildsø (samt eventuelt Drøsselbjerg og Mullerup).

Den nuværende landevej bibeholdes som lokal vej mellem landsbyerne, men nedklas
sificeres til kommunevej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.073.551.
Ændringsforslagene blev tiltrådt.
h. Vejudvalget har 15.8.1973 indstillet:

1. at Skolegade ensrettes fra Skovsøgade mod Smedegade,
2. at der i Skolegades østside indføres 1-times parkering med P-skive påbudt, og

3. at der i Skolegades vestside indføres ubetinget stopforbud.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.122.5.
Vedtoges.
i. Grundejerforeningen Tingparken, v/Henning Madsen, Frodesvej 25, har under 29.
6.1973 fremsendt tilbud fra N. V.E. på levering af elektricitet til og udførelse af gade
belysningsanlæg i Tingparken, idet tilbudet er betinget af, at Slagelse kommune giver
tilladelse til gadebelysningsanlæggets udførelse samt overtager drift og vedligeholdelse
af anlægget.
Vejudvalget har 17.7.1973 indstillet, at projektet godkendes, og at kommunen
overtager driften og vedligeholdelsen, når anlægget er etableret på grundejernes regning.
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Værkudvalget har 8.8.1973 udtalt, at udvalget for sit vedkommende kan godkende
projektet i den foreslåede form.
Økonomiudvalget har 14.8.1973 anbefalet vejudvalgets indstilling.
D.K..811.625.745.8.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

3. valg.

9A.

a. Skolenævn ved Søndermarksskolen.

Skoleudvalget har 17.8.1973 indstillet:
1. at skolenævnet kommer til at bestå af 5 medlemmer,

2. at gårdejer Holger Jensen indvælges i skolenævnet som byrådets repræsentant, og
3. at gårdejer Holger Jensen som byrådets repræsentant danner valgbestyrelse sammen
med skoleinspektøren.

D.K..074.
Vedtoges.

b. Slagelse Ungdomsskolelærerforening har 25.6.1973 indstillet faglærer Rita Specht
til medlem af Slagelse ungdomsskolenævn i perioden indtil 31.3.1974 med Lene Bunde
Nielsen som suppleant
D.K..074.
Vedtoges.

For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

få-

a. Kulturudvalget har 13.8.1973 indstillet, at Pia Madsen, Kierulffsvej 72, 111.tv.,
ansættes som kommuneassistent fra 1.10.1973 i en ledig stilling i børnebibliotekets
tekniske afdeling.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 8 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Vedtoges med 18 stemmer mod 1 stemme.
b. Socialudvalget har 15.8.1973 indstillet, at Birgit Hansen, Alborg, ansættes som
kommuneassistent i en ledig stilling som sagsbehandler i social- og sundhedsforvaltnin
gen fra 1.10.1973.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 4 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
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c. Socialudvalget har 15.8.1973 indstillet, at overassistent Esther Jensen, socialog sundhedsforvaltningen, udnævnes til fuldmægtig.
Ved ansøgningsfristens udløb for den nyoprettede stilling som fuldmægtig i socialog sundhedsforvaltningen var indkommet 2 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Vedtoges, - med virkning fra 1. september 1973.

d. Kulturudvalget har 13.8.1973 indstillet.

1. at bibliotekar Jeannette Olsen, Centralbibliotekets voksenafdeling, efter ansøgning
fra 1.10.1973 overflyttes til børnebiblioteket med halv tjeneste (og med halv tjeneste
i voksenafdelingen),

2. at der opslås en stilling på fuld tid i voksenafdelingen.
Anbefalet af økonomiudvalget, idet udvalget har fået oplyst, at den under pkt. 2
nævnte stilling fremkommer efter afsked af 2 deltidsbeskæftigede bibliotekarer.
D.K..084.
Vedtoges.

e. Ansøgning af 17.7.1973 fra kommuneassistent Lizzi Noyé, stadsingeniørens kon
tor, om overgang til halvdagsbeskæftigelse efter udløbet af barselsorlov den 16.8.1973.
Stadsingeniøren har 17.8.1973 udtalt, at han ikke mener, at der bør ansættes flere
halvdagsbeskæftigede kommuneassistenter på stadsingeniørens kontor.
Endvidere foreligger forslag fra stadsingeniøren om tjenestemandsansættelse af fru
Noyé fra 1.10.1973.
Økonomiudvalget kunne 23.8.1973 ikke gå ind for, at ansøgningen fra Lizzi Noyé
om halvdagsbeskæftigelse imødekommes, - hvorfor udvalget har foreslået, at stadsin
geniørens forslag om varig tjenestemandsansættelse af Lizzi Noyé udsættes.
D.K..084.
Kunne ikke imødekommes. Spørgsmålet om varig tjenestemandsansættelse blev ud
sat.

f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 5 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle på
ført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

g. Sportsudvalget har 16.8.1973 fremsendt forslag til totalentreprisekontrakt vedr.
opførelsen af svømmehallen (entreprisesum kr. 9.143.032
Økonomiudvalget har 23.8.1973 meddelt, at udvalget i henhold til byrådets be
myndigelse af 30. april 1973 har afsluttet kontrakt med C.C. Bruun A/S, Glumsø, på
de foreslåede vilkår.
Økonomiudvalget har iøvrigt oplyst, at udvalget i forbindelse med behandlingen
af anlægsbudgettet for det kommende finansår vil fremkomme med forslag om for
deling af udgiften på de 3 finansår, som byggeperioden omfatter.
D.K..778.47.
Til efterretning.
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5. AREALERHVERVELSER.
Vejudvalget har 26.7.1973 indstillet, at kommunen overtager et ca. 570 m2 stort
areal af matr.nr. 9 a, Arslev by, tilhørende gårdejer Kaj Madsen, til anlæg af en 4 m
bred adgangsvej med vendeplads til kommunens renseanlæg i Sønderup på følgende
betingelser:

1. kommunen befæster og overfladebehandler vejen,
2. der meddeles Kaj Madsen tilladelse til at udstykke et ca. 1.100 m2 stort areal, der
afskæres øst for vejen til en parcelhusgrund, - og en sådan udstykning anbefales
overfor byudviklingsudvalget.

3. den nævnte parcelhusgrund får vederlagsfrit vejadgang ad den nye adgangsvej,
4. vedligeholdelsen af vejen fordeles mellem brugerne med halvdelen til hver.

D.K..811.
Vedtoges.

97.

6. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 2.8.1973 fra chauffør Bent Adolph, Grønlandsvej 13, om tilladelse
til at inddrage I. sals lejligheden i -ovennævnte ejendom til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 17.8.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.15-13.
Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning af 25.7.1973 fra advokat A. Guldager Christiansen, for chauffør
Svend Aage Nielsen, om tilladelse til at inddrage en 3 værelsers lejlighed pâ I. sal i
ejendommen Ny vej 29 til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.47-29.
Bevilgedes.

38

7. BYGGESAGER.
a. På foranledning af en ansøgning fra ejeren af matr.nr. 5 c, Hyllerup by, om dis
pensation fra fredningslinien i afstand 150 m fra byggelinien for den projekterede
vestlige omkørselsvej har stadsingeniøren 1.8.1973 fremsendt 2 alternative forslag til
en udtalelse fra byrådet overfor fredningsplanudvalget vedr. fredningslinier langs den
vestlige omkørselsvej, idet stadsingeniøren samtidig har fremsendt forslag til bebyggel
sesplanfor en del af Vestbyen.
Forslag 1 :
Byrådet meddeler, at man finder, at der bør fastholdes en fredningsbyggelinie i
afstand 150 m fra vejbyggelinien (hvorefter ovennævnte ansøgning ikke kan anbefa
les).

Forslag 2:
Byrådet meddeler, at man principielt finder, at en fredningsbyggelinie i afstand
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150 m fra vej byggel i nien bør fastholdes, - men at man dog vil acceptere dispensation,
således at bygninger kan placeres 100 m fra vejens midtlinie (for 2 grundes vedkommen
de: 75 m fra vejens midtlinie) på betingelse af, at det ved deklaration eller på anden må
de sikres, at der tillige fastsættes en udstykningslinie i afstand 75 m fra vejens midtlinie,
og at arealet mellem udstykningslinien og vejen anlægges og vedligeholdes som offent
lig tilgængelig park eller skov (hvorefter ovennævnte ansøgning kan anbefales).
Økonomiudvalget har 22.8.1973 indstillet, at der afgives udtalelse overfor frednings
planudvalget i henhold til ovenstående forslag 1, - dog således, at stien på det fredede
område udgår ved sagens fremsendelse til fredningsplanudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning fra TM-Huset, v/arkitekt B. Helmer Jørgensen for mekaniker Kurt
Jensen, Kirke Stillinge, om tilladelse til at opføre et eenfamiliehus på ejendommen
matr.nr. 2 e, Kirke Stillinge.
Økonomiudvalget har 22.8.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 424/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning fra Frede Simonsen, LI. Valby, om tilladelse til indretning af tømrer
værksted i eksisterende landbrugsbygning på matr.nr. 11 d og 12 b, LI. Valby.
Økonomiudvalget har 22.8.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 420/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 2.8.1973 fra graver P.S. Pedersen, om tilladelse til ombygning af
ejendommen matr.nr. 14 k, Kirke Stillinge.
Økonomiudvalget har 22.8.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 415/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. SOCIALSAGER.

Udenfor dagsordenen.
9. Vedr. Munch Møbler, Østerbro 11.
Ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljøstyrelsen, har 10.7.1973 anmodet om
en udtalelse fra byrådet i anledning af, at landsretssagfører C. Anker Heegaard for oven
nævnte virksomhed har indanket en af sundhedskommissionen under 18.6.1973 truffen
afgørelse, hvorefter virksomheden er pålagt indenfor en frist på 3 måneder at foranledi
ge røggenerne afhjulpet.
Sundhedskommissionen har 23.8.1973 meddelt, at kommissionen fastholder den i
sagen trufne afgørelse.
D.K..777.8.628.53.
Sundhedskommissionens afgørelse blev tiltrådt.

MØDET MANDAG DEN 17. SEPTEMBER 1973.
Fraværende: Harry Eskildsen og Vagn Høgh Jensen.

Til behandling forelå:

Ml.

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-o. samt t. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

p. Kommunernes Landsforening har 30.8.1973 fremsendt regulativ om tjenestemands
forhold i forbindelse med sygdom.
D.K..087.41.
q. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse af 30.8.1973 vedr. dyrtidsregule
ring pr. 1.10.1973 samt reallønsregulering til visse personalegrupper pr. samme dato.
D.K..087.41.003.13.

r. Skrivelse af 10.9.1973 fra Vestsjællands amtskommune, social- og sundhedsud
valget, vedr. ikrafttræden aflov nr. 409 af 13.6.1973 om sundhedsplejerskeordnin
ger, - hvorefter de af amtskommunen ansatte sundhedsplejersker overgår til primær
kommunal ansættelse.
D.K..772.535.2.
s. Kommunernes Landsforening har 30.8.1973 fremsendt overenskomst mellem
landsforeningen og Danske Arkitekters Landsforbund vedr. arkitekters ansættelsesfor
hold samt tillæg til de fornyede overenskomster vedr. civilingeniører, akademiingeniører
og arkitekter.
D.K..832.
a-t. Til efterretning.

Ml.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 27.7.1973 fra Landsgrav Friskole om et tilskud for året 1972/73.
Skoleudvalget har 17.8.1973 indstillet, at der ydes friskolen et tilskud på kr. 12.878,(94 elever a kr. 137,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges.
b. Borgmesteren har 29.8.1973 foreslået, at byrådet overfor Civilforsvarsstyrelsen
fremsætter ønske om fritagelse for indretning af sikringsrum til den projekterede svøm
mehal på matr.nr. 4 cx af Slagelse markjorder mod tinglysning af »lukningsdeklaration».
D.K..778.47.
Vedtoges.
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c. Ansøgning af 17.8.1973 fra Nationalforeningens Boligselskab af 16.1.1952 om god
kendelse af en huslejestigning på kr. 4,27 pr. m2 - eller årlig kr. 696,- i selskabets ejendom
me Vestre Ringgade 120 og 128 med virkning fra 1.10.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Godkendtes.

d. Sportsfiskerforeningen for Slagelse og Omegn, Tude å Fonden, har 23.8.1973 anmo
det om, at en strækning på 200 m i Skovsø Ä retableres, idet en oprensning af åen ved
kommunens foranstaltning har medført flere skadevirkninger på fiskebestanden.
Vejudvalget har 5.9.1973 oplyst, at oprensningen er udført i overensstemmelse med
vandløbsloven og de gældende regulativer, hvorefter kommunen har pligt til at sikre van
dets frie løb bl.a. ved oprensning. Det er endvidere oplyst, at der på budgettet ikke er
midler til rådighed for retablering af oprensningen, - anslået til minimum kr. 5.000,- en retablering, der iøvrigt skønnes at ville bevirke, at virkningen af oprensningen delvis
fortabes, og at ny oprensning vil være nødvendig på et tidligere tindspunkt end forudsat.
Økonomiudvalget har 11.9.1973 indstillet, at ansøgningen, - under hensyn til vand
løbets primære funktioner, - ikke imødekommes.
D.K..79.
Med 16 stemmer mod 1 stemme, idet 2 medlemmer undlod at stemme, vedtoges, at an
modningen ikke kunne imødekommes.
e. Vejudvalget har 5.9.1973 indstillet, at Antvorskov Allé forlænges med 240 Ib.m.,
således at denne føres frem til Sejerøvej, - for at skaffe fornøden vejadvang til svømme
halsbyggeriet.
Udvalget har endvidere indstillet, at arbejdet påbegyndes straks og udføres af kommu
nens entreprenørafdeling.
Udvalget har samtidig ansøgt om den fornødne bevilling, kr. 94.000,-, til konto 7119
22-03, Antvorskov Alle.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

/O3.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 29.8.1973 fra socialudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1973/
74:
a. konto 13 01 04-4, invalidepension m.v., tillæg, eengangsydelse
1.7.1973 .................................................................................
kr. 60.000,b. konto 13 02 03-2, folkepension m.v., tillæg, eengangsydelse
1.7.1973 ...............................................................................
kr. 275.000,c. ny konto 13 03 01 02 50, enkepension m.v., tabeltillæg.

kr. 50.000,-

d. ny konto 13 03 01 02 50, enkepension m.v., tillæg, een
gangsydelse 1.7.1973................................................
kr.

8.000,-

e. konto 13 07 10 03 00, vedligeholdelse, Slotsvænget 24 .

kr.

4.500,-
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f. ny konto 15 06 05-2, betaling af lægeerklæringer i dagpengesager kr. 30.000,I alt
kr. 427.500,-

Udvalget har oplyst, at tillægsbevillingerne vil bevirke følgende merindtægter på re
fusionskonti:

g. konto 13 07 10 05 05, statsrefusion i henhold til lov om bolig
sikring ................................................................................................

kr.

h. konto 13 08 01-3, statsrefusion vedr. folkeforsikring..................

kr. 333.000,-

i. konto 13 08 03-4, refusion fra invalideforsikringsfonden...........

kr.

I alt

2.700,-

60.000,-

kr. 395.700,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 29.8.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 47.500,- til konto 16 03 03 05 04, 1973/74, Hallelevskolen, hovedistandsættelse,
til dækning af udgiften ved installation af et nyt oliefyringsanlæg til gasolie.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 17.8.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 33.000,til konto 16 03 08 03 07, 1973/74, leje af Vesthal og Slagelse-Hallen, til leje af SlagelseHallen i yderligere 25 timer pr. uge specielt til gymnastikundervisning af elever på Østre
skole.
(Sagen er vedlagt en henvendelse af 26.6.1973 fra Slagelse-Hallen om yderligere udleje
til skolevæsenet).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Bevilgedes.

4. VALG.

/04.

a. Ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet, har 27.8.1973 meddelt, at der i
henhold til loven om offentlige veje nu er nedsat vejplanudvalg til koordinering af vejpla
nerne for hovedlandeveje, landeveje og kommuneveje af større trafikal betydning, hvor
efter de tidligere nedsatte regionsudvalg vedr. motorveje vil være at betragte som ophæ
vet.
D.K..074.
Til efterretning.

b. Valgbestyrelsen vedr. valg af forældrerepræsentanter til Søndermarksskolens sko
lenævn har 4.9.1973 meddelt, at følgende er
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medlemmer:
1. seminarielærer Elin Vilhelmsen, Klosterbanken 46,
2. husmoder Inge-Lise Ettrup, Byskov Alle 8, III.,
3. ingeniør Poul Søndergaard Sørensen, Kristinelundsvej 33,
4. børnebibliotekar Aase Gunnar, Ægirsvej 28,

og suppleanter:
1. omsorgshjælper Jørgen Geertsen, Søndermarksvej 17, III.,
2. slagter Anker Jensen, Søndermarksvej 3, I.tv.,
3. vognmand Poul Erik Petersen, Søndermarksvej 25, I.,

4. afdelingsbestyrer B. Elhart Nielsen, Rønnebærvej 9.
(Der var kun indkommet 1 kandidatliste).
D.K..074.
Til efterretning.

c. Under henvisning til lov nr. 325 af 13.6.1973 om ændring af retsplejeloven har
økonomiudvalget 30.8.1973 indstillet, at der af og blandt byrådets medlemmer til et
lokalnævn vedr. politiets virksomhed vælges
1. 1 medlem og 1 stedfortræder herfor samt
2. 1 stedfortræder for borgmesteren, der er født medlem af nævnet.

D.K..074.
ad. 1. valgtes gårdejer Holger Jensen som medlem med major Lindequist Madsen
som stedfortræder.

ad. 2. valgtes murermester Viggo Larsen.

5. BUDGET 1974/75.

/or.

Budgetforslag 1974/75 over Slagelse kommunes indtægter og udgifter.
Forslaget er vedlagt en af økonomiudvalget udarbejdet investerings- og finansierings
plan samt udvalgets bemærkninger til forslaget, hvoraf fremgår, at følgende takstændrin
ger er påregnet vedtaget og således lagt til grund ved udfærdigelsen af budgetforslaget:

Med ikrafttræden 1.10.1973, i hvilken forbindelse økonomiudvalget foreslår, - som
en forsøgsordning - at

1. rateantallet for gas- og elektricitetsafgifter reduceres fra 10 til 4,
2. EDB-debitorsystem indføres for forbrugsafgifterne fra 1. april 1974, og
3. aflæsningstidspunktet flyttes fra 1. oktober til 1. april, idet overgangsperioden løber
fra 1.10.1973 - 31.3.1975, i hvilken periode forbrugerne betaler efter det tidligere
system indtil 31. marts 1974, derefter 4 kvartårlige a conto-i nd beta I inger, der forfal
der den 10. i hvert kvartals 3. måned, første gang 10. juni 1974.
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Gas:

Pr. m3.

Husholdning:
Fællesmåler A:
Vask og varme:
Industri I:
Industri II:

62
40
40
62
30

øre
-

Fast afgift.

(62)
(38)
(38)
(62)
(28)

kr.

66
192
66
66
400

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

år
år
år
år
år

(60)
(192)
(60)
(60)
(400)

El:

forhøjet med 1,3 øre pr. kWh til:

Kommunale anlæg, lys...................................
Kommunale anlæg, kraft...............................
Tarif A, lys......................................................
Tarif A, kraft..................................................
Tarif B, fællestarif..........................................
Bagerier m.v.....................................................

22
14.3
41.3
27.3
13.3
11.3

øre
-

pr.
-

kWh
-

De faste afgifter ændres ikke.
Med ikrafttræden 1.4.1974:

Fjernvarme.

De faste årlige afgifter ændres til 3,2 øre pr. installeret kcal. (3,0 øre).
Vand:

Forhøjet med 20% til:

Pr. m3.
Vand til næringsbrug.................................
Almindelige forbrugere.............................
Særlige institutioner.................................

kr.

0,80 ( 0,66)
0,80 ( 0,66)
0,66 ( 0,55)

Faste afgifter for tapenheder (pr. år).
■37,00
9,20
-27,70
23,80

Vaskehushaner................................................
Lejligheder udover een.............................
Køkkenhaner..................................................
Bad med douche.......................................
- uden Douche alene..................................................
Håndvask.........................................................
Lejligheder uden vandindlæg i køkken ..
Afgift af vandklosetter.............................
, der benyttes af
mere end 1 familie, yderligere................

-18,50
-15,80
9,20
33,00

(30,80)
( 7,70)
(23,00)
(20,00)
-23,80(20,00)
( 15,40)
(13,20)
( 7,70)
(27,50)

33,00

(27,50)

Vand til byggebrug:

Enkelte parcelhuse...................................
Andet byggeri pr. bruttoetage m2.........

-

52,80 (44,00)
0,48 ( 0,40)

Målerlejen regnes uforandret.
WC-afgiften:

Forhøjet til................................................
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Dagrenovationsafgifter:

Forhøjet til.................................................
for helårsrenovation og til........................
for halvårsrenovation.

kr. 200,00 (180,00)
- 100,00 ( 90,00)

Natrenovationsafgifter:
Forhøjet til........................ ........................

100,00 ( 90,00)

Afgift for aflæsning af privat affald:
Forhøjet med gennemsnitlig ca. 50%, således at forhøjelsen er mindre for almindelige
lastvogne og større for særlige lastvogne.

Endvidere er fremsendt overslag over de kirkelige ligninger 1974/75.

Iflg. overslagene skal til præstelønningskasserne udskrives kr. 187.853,- og til kirke
kasserne kr. 2.806.499,-.
Endelig har økonomiudvalget indstillet, at der fastsættes følgende frister for frem
sendelse til økonomiudvalget af
1. ændringsforslag: 26.9.1973, kl. 9.00, og
2. underændringsforslag: 1.10.1973, kl. 12.00.
D.K..073.521.73/74.
Oversendtes til 2. behandling, der finder sted den 1.10., kl. 18.00.
De af økonomiudvalget foreslåede frister for fremsendelse af ændrings- og under
ændringsforslag blev godkendt.

For lukkede døre

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

/oé.

a. Socialudvalget har 10.8.1973 foreslået, at den ved tidligere forretningsfører A.
Christoffersens fraflytning ledigblevne lejlighed Torvegade 24, III. udlejes til fru E.
Dehli mod, at dennes lejlighed, der er beliggende på samme etage, inddrages til admi
nistra tionslo kaler.
Der foreligger erklæring fra fru E. Dehli om, at hun er indforstået med lejligheds
bytningen.
Ejendomsudvalget har 30.8.1973 anbefalet socialudvalgets forslag.
D.K..073.54.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 17.8.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 17.000,til konto 16 03 01 04 06, 1973/74, Nørrevangsskolens bygninger, almindelig vedlige
holdelse, til dækning af udgiften ved bl.a. reparation af gymnastiksalsgulvet, hvor der
er konstateret svampeangreb.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
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c. Ejendomsudvalget har 28.8.1973 indstillet, at arbejdet med nedrivningen af kom
munehuset i Kindertofte efter afholdt licitation overdrages entreprenør Bo Larsen, Ves
tergade 15, for kr. 1.500,- excl. moms.
Udvalget har samtidig ansøgt om den fornødne tillægsbevilling til konto 02 05 15 069, 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget, der samtidig har foreslået, at ejendommens areal, som
i matriklen er anført som »gadejord», søges nedlagt som sådan og afhændet.
D.K..073.54.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges, idet der endvidere blev givet den ansøgte bevil
ling.
løvrigt vedtoges økonomiudvalgets forslag.

d. Vedr. ejendommen Bredegade 30, matr.nr. 38, Slagelse bygrunde.
Efter at nedrivningen af ovennævnte ejendom er tilendebragt, har ejendomsudvalget
28.8.1973 indstillet, at følgende arbejder udføres:
1. Gavle på naboejendommene istandsættes (udgift iflg. tilbud fra murermester Axel
Clausen: kr. 10.545,- excl. moms).
2. Opstilling af 23 m plankeværk mod naboejendom samt sikring mod udskridning af
grund (udgift anslået til kr. 4.300,-).

Udvalget har samtidig søgt om en tillægsbevilling på kr. 15.000,- til konto 31 04 34
00 0 7, 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Vedtoges, idet der endvidere blev givet den ansøgte bevilling.

e. Økonomiudvalget har 6.9.1973 indstillet, at kommuneassistent Annette Nielsen,
borgmesterkontoret, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning fra 1.11.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
f. Ansøgning af 29.8.1973 fra kontorassistent Hans-Henrik Nielsen, bogholderiet, om
afsked fra 30.9.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes.
g. Ansøgning af 30.8.1973 fra kommuneassistent Lizzi Noyé, stadsingeniørens kon
tor, om afsked fra 30.9.19 73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.

h. Ansøgning af 27.8.1973 fra kommuneassistent Anna Lise Hansen, kassekontoret,
om afsked fra 30.9.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
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i. Ansøgning af 27.7.1973 fra kommuneassistent Helle Haubach Jensen, skattein
spektoratet, om orlov uden løn (efter barselsorlovs udløb) i 3 måneder.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
k. Ansøgning af 13.8.1973 fra sygeplejerske Gerda Lisbeth Hahn-Petersen om
afsked fra stillingen som 1. assistent på plejehjemmet >Skovvang> fra 30.11.1973.
Socialudvalget har 24.8.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..084.
Bevilgedes.

l. Ansøgning af 20.8.1973 fra bibliotekar Kirsten Tønnes Pedersen, Centralbiblio
teket, om afsked fra 30.11.1973, eventuelt tidligere.

084°rUdVal£,et' der Samtid‘9 har indsti,let> at stillingen opslås ledig.
Bevilgedes.

m. Ansøgning af 23.8.1973 fra murermester Finn Nielsen, Ndr. Ringgade 38,1., om
autorisation som kloakmester.
Anbefalet af vejudvalget.
D. K..777.8.628.2.072.211.
Blev imødekommet

n. Vedr. påklagede røg- og støjgener fra William Jensens Maskinfabrik på Industri
vej,
Ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljøstyrelsen, har 7.6.1973 anmodet om
en udtalelse fra byrådet i anledning af, at Hildeborg Stagl, Sorøvej 211, har indanket
den af sundhedskommissionen under 16.5.1973 trufne afgørelse, hvorefter virksomhe
den ikke skønnes at medføre væsentlige ulemper for de omboende.
Sundhedskommissionen har 23.8.1973 meddelt, at kommissionen fastholder den i
sagen trufne afgørelse.
D.K..777.8.628.53.
Sundhedskommissionens afgørelse blev tiltrådt.

o. Værkudvalget har 28.8.1973 indstillet, at maskinmester Svend Urban Hansen,
gasværket, overflyttes til vandværket samtidig med afviklingen den 1.4,1974 afled
ningsafdelingen.
Værkudvalget har endvidere indstillet, at det garanteres gasværksbestyrer Møller
Jensen, at der uanset afviklingen af ledningsafdelingen ikke sker en forringelse af pågældendes nuværende lønforhold.
Økonomiudvalget har 5.9.1973 indstillet, at Svend Urban Hansen meddeles over
enskomstansættelse som maskinmester fra 1.11.1970, og at pågældende fra 1.10.1973
forflyttes til beskæftigelse ved vandværket.
Økonomiudvalget har endvidere oplyst, at udvalget er indforstået med, at lønfor
holdene for gasværksbestyrer T. Møller Jensen, - uagtet afviklingen af ledningsafde
lingen, - fremover fastsættes, som om denne fortsat beklæder sin nuværende stilling.
D.K..084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. SALG AF FAST EJENDOM.

lôl.

Ansøgning af 30.7.1973 fra A/S Aage Havemanns Eftf., Albertslund, om køb afen
ca. 3.330 m2 stor industrigrund ved Rugvænget.
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Økonomiudvalget har 3.9.1973 indstillet, at matr.nr. 3 eq, Slagelse markjorder - af
areal 2.423 m2 - samt et smalt areal øst herfor på ca. 1.107 m2 sælges til ansøgeren for
kr. 25,- pr. m2, tilslutningsafgift for vand og el henholdsvis kr. 1,13 og kr. 2,35 pr. m2
excl. moms. (Sidstnævnte under forudsætning af, at elbelastningen ikke overstiger
40 kW). Herudover vil være at betale kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter
og udstykningsomkostninger.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. LEGATSAGER.

/o4.

Fra ungdomsskolenævnet er 16.8.1973 fremsendt indstilling om, at den af Karen
Favrholdts legat ledige legatportion på kr. 1.000,- tildeles følgende med hver kr. 500,-:
Maj-britt Julie Hansen, Fynsvej 10, og

Susanne Jørgensen, Byskov Alle 19.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 4 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

/of.

9. BYGGESAGER.
a. Vedr. ejendommen matr.nr. 3 ko, Holmstrup, Frodesvej 5.
Ansøgning af 30.7.1973 fra Jørgen Poulsen Breusch om tilladelse til opførelse af en
9 m lang carport med udhus, delvis beliggende uden for de på ejendommen tinglyste
byggefelter.
Ejendomsudvalget har 28.8.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes på betin
gelse af, at den samlede længde ikke overstiger 8,5 m.
Lb.nr. 313/71.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 9.8.1973 fra landsretssagfører C.A. Heegaard for smedemester Ole
Nielsen om byggetilladelse for opførelse af et eenfamiliehus med carport og udhus på
ejendommen matr.nr. 315 b af Slagelse markjorder, Slotsalle 26, - uagtet en overskri
delse af udnyttelsesgraden, der efter projektets gennemførelse, såfremt en gammel la
de på ejendommen nedrives, bliver ca. 0,23 (mod tilladt 0,2).
Ejendomsudvalget har 28.8.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes på betin
gelse af,

1. at den nævnte lade på ca. 140 m2 nedrives, og

2. at der på ejendommen tinglyses deklaration om, at de resterende eksisterende byg?
ninger ikke uden byrådets tilladelse må anvendes til andet formål end det nuværende.
Lb.nr. 385/72.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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c. Vedr. Scala Bios bodega, Klingeberg 10.
Ansøgning af 30.7.1973 fra bygningskonstruktør Steen Møller for direktør Just Betzer om dispensation fra bygningsreglementets kapitel 6.1., stk. 5, for vægbeklædningen
i foyeren, idet væggene her er beklædt med tæpper og ikke med den i bygningsreglemen
tet krævede beklædning.
Ejendomsudvalget har 28.8.1973 indstillet, at dispensationsansøgningen ikke anbefa
les overfor boligministeriet, samt at byrådet meddeler, at det ikke vil kunne anbefales,
at der dispenseres for diverse konstaterede afvigelser fra bygningsreglementet.
Lb.nr. 432/72.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
d. Arkitekt Gustav Gergelyffy har 3.7.1973 for fabrikant Torkil Børge Frese frem
sendt anmeldelse vedr. opførelse aj en funktionærbolig til en landbrugsejendom på matr.
nr. 17 a, Skovse. Det er oplyst, at landbrugspligten på ejendommen opretholdes i fuldt
omfang.
Ejendomsudvalget har 23.7.1973 indstillet, at sagen forelægges fredningsmyndigheder
ne og byudviklingsudvalget med anbefaling.
Økonomiudvalget har 29.8.1973 tiltrådt ejendomsudvalgets indstilling.
Lb.nr. 145/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning fra Haslev-Huset for Arne Jacobsen, Herluf Trollesvej 2, om godkendel
se af placering af et eenfamiliehus uden for byggelinierne på ejendommen matr.nr. 8 db,
Holmstrup, Mo sevej 21.
Ejendomsudvalget har 28.8.1973 indstillet, at en placering i henhold til det fremsend
te forslag godkendes, - herunder at bygningen placeres 2 m fra Mosevej.
I forbindelse med kommunens salg af ejendommen til ovennævnte godkendte byrådet
en placering, hvorefter bygningen var påtænkt placerai 2,8 m fra Mosevej, 1,9 m fra ba
nen og 1,8 m fra en på grunden liggende kloakledning.
(Se mødet 9.7.1973, pkt. 4).
Lb.nr. 425/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

f. Ansøgning af 15.8.1973 fra entreprenør Johs. Jensen, Nørre As 8, om tilladelse til
opførelse af en lagerhal på ejendommen matr.nr. 3 d, Jernbjerg, Jernbjerg gi. skole, til
brug som oplagsplads for entreprenørmateriel og maskiner.
Sagen skal forelægges byudviklingsudvalget, da ejendommen er beliggende i landzone.
Økonomiudvalget har 29.8.1973 indstillet, at ansøgningen ikke anbefales.
Lb.nr. 431/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
g. Fornyet behandling af ansøgning af 23.6.1973 fra ingeniør Johny Forse, Vermunds
vej 15, om dispensation fra landsbyggeloven for opførelse afen carport i en afstand af
2,20 m fra egen bygning (mod tilladt 2,50 m) på ejendommen matr.nr. 3 fr, Holmstrup.
Ejendomsudvalget har i sit møde den 27.8.1973 med 4 stemmer mod 1 stemme ved
taget at fastholde den tidligere afgivne indstilling, hvorefter dispensationsansøgningen
ikke kan anbefales overfor boligministeriet.
(Se mødet 13.8.1973, pkt. 8 k).
Lb.nr. 377/73.
Med 15 stemmer mod 4 stemmer vedtoges det at anbefale ansøgningen.
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ilo.

10. SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 20.8.1973 fra årsvikar Harald Jensen, Nørrevangsskolen, om fast
ansættelse som timelærer ved Slagelse kommunale skolevæsen.
Skolekommissionen kunne 29.8.1973 ikke anbefale ansøgningen, da pågældende
ikke opfylder betingelserne i folkeskolelovens § 23 om mindst 10 års forudgående pæ
dagogisk virksomhed.
D.K..851.11.
Kunne ikke imødekommes.
b. Dansk Kommunal Arbejderforbund, Slagelse afdeling, har 4.7.1973 under henvis
ning til § 2, stk. 3, i overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og Dansk
Kommunal Arbejderforbund henstillet, at skolepedel Holger Jensen, Nørrevangsskolen,
oprykkes til aflønning efter en lønramme bestående af skalatrinene 14, 15, 16, 17 og
18.
Skoleudvalget har 17.8.1973 indstillet, at spørgsmålet tages op til overvejelse i vin
teren 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.084.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 1. OKTOBER 1973.

Fraværende: Ingen.
Til behandling forelå:

m.

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-m. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
n. Fra Øernes Konsummælk-Selskab er 5.9.1973 fremsendt liste over engrospriser
for mælk og fløde m.v„ gældende ffa 14.9.1973, - jfr. byrådets møde den 12.2.1973,
pkt 2 d.
D.K.. 778.2.073.6.

o. Kommunernes Landsforening har 13.9.1973 fremsendt 1973-overenskomster
vedr. arbejdsmænd, rengøringsassistenter, husassistenter og husmoderafløsere og hjem
mehjælpere.
D.K..832.
a-o. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
På foranledning af en henvendelse fra beboere i Blæsinge har værkudvaiget 12.9.1973
indstillet, at der etableres vandforsyning fra Slagelse Vandværk (Havrebjerg afdeling) til 6
ejendomme. Udgiften til ledningsnettet er anslået til kr. 30.000,-♦ moms, og de 6 ejere
har erklæret sig indforstået med at betale kr. 6.000,- incl. moms pr. ejendom.
Udvalget har samtidig ansøgt om en bevilling på kr. 21.000,-’tmoms til en ny vandled
ning fra Havrebjerg vandværk til den østlige del af Havrebjerg med det formål at opnå en
forbedring af trykforholdene, ligesom det senere vil være muligt at forsyne det påtænkte
byggeri på matr.nr. 2 a af Havrebjerg (Præstegårdslodden).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.14.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling til konto 06 30 01-4, 1973/74.

3. BUDGET 1974/75.
2. behandling af budgetforslag 1974/75 over Slagelse kommunes indtægter og udgifter,
vedlagt den af økonomiudvalget udarbejdede investerings- og finansieringsplan samt udval
gets bemærkninger til forslaget, hvoraf fremgår, at der er påregnet diverse takstforhøjel
ser, - jfr. pkt. 5 i dagsordenen for byrådets møde den 17.9.1973.
Endvidere foreligger overslaget over de kirkelige ligninger 1974/75, - jfr. samme punkt
i byrådets fornævnte møde, - idet bemærkes, at der fra kirkeministeriet er udsendt med
delelse om, at der i kirkeskat til stiftsøvrigheden skal udskrives kr. 722.949,- (konto 26
02 01 50).
Der er fremkommet følgende ændringsforslag:

Konto
09 05-4

Mere
skat
Tilskud i henhold til lov
om kommunal udligning,
ændres til kr. 1.811.500,-....
(stillet af den socialdemo
kratiske byrådsgruppe).

100.100,-

09 14-9

Tilskud i henhold til lov om ge
nerelle tilskud, ændres til
kr. 2.410.443,-........................ 290.491,(stillet af den socialdemo
kratiske byrådsgruppe).

16 51-5

Skolebespisning, ændres til kr. 0
(stillet af E. Lindequist Madsen).

17 03 03-5

Audiovisuelt materiale, ændres
til kr. 34.000,-......................
(stillet af E. Lindequist Madsen).

25 05 05-5

Til dispositionsfond, ændres til
1. kr. 9.726.000,-..................
(stillet af E. Lindequist
Madsen).

Mindre
skat

210.000,-

66.000,-

276.000,-
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Mere
skat

Mindre
skat

2. kr. 2.500.000,-.............
(stillet af den socialde
mokratiske byrådsgruppe
og Fællesgruppen).........

7.000.000,-

3. kr. 1.500.000,-.............
(stillet af V. Marker).

8.000.000,-

Uændrede takster indtil videre
for gas-, el-, fjernvarme- og
vandforsyning samt dagreno
vation - anslået..................
(stillet af V. Marker).

400.000,-

Under forudsætning af de respektive ændringsforslags vedtagelse vil ske følgende:

Mere
skat

Konto
10 01 01 01 03

Mindre
skat

Kommunal indkomstskat,
forskudsbeløb, ændres til

1. kr. 69.169.980,-...........
(stillet af V. Marker).

7.600.000,-

2. kr. 69.769.980,-...........
(stillet af Fællesgruppen).

7.000.000,-

3. kr. 70.160.571,-...........
(stillet af den socialdemo
kratiske byrådsgruppe).

6.609.409,-

Investeringsbudgettet 1974/75.
Mere
udgift

Slagelse Renseanlæg, ændres til kr. 500.000,Regnvandsbassin ved Sorøvej, ændres til kr. 0,-

Mindre
udgift

500.000,500.000,-

Investeringsbudgettet 19 75/76.

Slagelse Renseanlæg, ændres til kr. 3.600.000,-

500.000,-

( Al le stillet af vejudvalget).
D.K..073.521.74/75.

En erklæring af 12.9.1973 fra skolekommissionen blev fremlagt.
Fra Viggo Marker var 27.9.1973 fremsendt følgende underændringsforslag:
»Forslaget af 23.9.1973 trækkes tilbage for så vidt angår priser på gas, el o.s.v.».
Budgetforslaget og de heri beregnede afgiftsændringer samt overslaget over de kirke
lige ligninger vedtoges med de under konto 09 05-4 (med 20 stemmer, idet 1 medlem
undlod at stemme), konto 09 14-9 (méd 20 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme)
og konto 25 05 05-5, pkt. 2 (med 19 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme) an
førte ændringsforslag, - hvorefter den personlige skat udskrives på en budgetteret skala
indkomst på kr. 591.000.000,- (beskatningsprocent 11,9) og kirkeskatten udskrives på
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menigheden med 0,7%.
Det vedtoges i øvrigt at ændre investeringsbudgettet for 1974/75 og 1975/76, således
som foreslået af vejudvalget.
Ad konto 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 22 fandt Anderberg lønfor
bruget økonomisk uforsvarligt og inflationsfremmende.
Det under konto 16 51-5 stillede ændringsforslag forkastedes med 12 stemmer mod
6 stemmer, idet 3 medlemmer undlod at stemme.
Det under konto 17 03 03-5 stillede ændringsforslag forkastedes med 16 stemmer
mod 4 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme.
E. Lindequist Madsen frafaldt det under konto 25 05 05-5, pkt. 1 stillede ændrings
forslag.
Det under konto 25 05 05-5, pkt. 3, stillede ændringsforslag forkastedes med 19 stem
mer mod 1 stemme, idet 1 medlem undlod at stemme.

4. UDBYGNING AF MARIEVANGSSKOLEN.
Fornyet behandling af det af skoleudvalget den 12.6.1973 fremsendte skitseforslag
samt overslag over udgifterne vedr. udbygning af Marievangsskolen med en ny klasse
fløj, idet udvalget samtidig havde ansøgt om en bevilling stor kr. 2.100.000,- til arbej
dets udførelse (konto 31 05 06 80 09, Marievangsskolen).
Sagen blev i mødet den 25.6.1973, pkt. 2 c, udsat for overvejelse af, hvorvidt forslaget
kunne optages på anlægsbudgettet for 1974/75.
D.K..851.162.
Godkendtes, - herunder den ansøgte bevilling.

Fôr lukkede døre.

ns.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. 84 parceller af matr.nr. 7 a, Holmstrup by - »Vandtårnslodden».
Vejudvalget har 5.9.1973 indstillet, at der i salgsprisen for ovennævnte parceller ind
regnes et bidrag på kr. 22,55 pr. m2 for veje, stier og fællesarealer, og værkudvalget har
18.9.1973 fremsendt beregning over tilslutningsafgift for vand.
Økonomiudvalget har 26.9.1973 herefter foreslået, at salgsprisen pr. m2 fastsættes
således:

1. Jordpris.........................................................

kr. 29,35

2. Veje, stier og fællesarealer..........................

-

22,55

3. Belysning af veje og stier............................

3,25

4. Kloakbidrag a conto...................................

4,50

5. Kloakstik - ca. 1 m ind på grunden...........

6. Vandforsyning incl. vandstik - ca. 1 m ind
på grunden incl. moms...............................

-

1,05

2,30
kr, 63^00
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For parcellerne nr. 1, 2, 3, 47, 54 og 82 er jordprisen foreslået nedsat med kr. 10,-,
således at salgsprisen bliver kr. 53,- da disse parceller er behæftet med særlige ulemper.
Udover de foreslåede salgspriser vil være at betale tilslutningsafgift og stikledning
for el, eventuel tilslutningsafgift og stikledning for telefon og fællesantenne, eventuelt
restkloakbidrag samt udstykningsomkostninger.

Betalingsvilkår: 50% kontant ved køb, restbeløbet forrentes med 10% p.a. og forfalder
ved endelig prioritering.
Endvidere foreligger forslag til deklaration til tinglysning på de omhandlede parcel
ler.
Økonomiudvalget har endelig foreslået, at salg finder sted i henhold til den i vejud
valget liggende liste over liebhavere, men således at der kun sælges een grund til hver,
og således at bestyrelsesmedlemmer i (samt disses ægtefæller) og medejere af selska
ber, der køber grund, ikke kan købe af denne udstyknino.
D.K..073.511.2.003.13.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.
b. Økonomiudvalget har 18.9.1973 indstillet, at kontorassistent Conni Juul Knud
sen, der siden 16.7.1973 har været ansat som timelønnet kontorassistent ved bogholde
ri- og kassekontoret, fra 1.10.1973 meddeles ansættelse som ikke-tjenestemandsansat
kommuneassistent.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
c. Ansøgning fra bestyrerinde Ingeborg Mikkelsen, De gamles Hjem, Kirke Stillinge,
om afsked fra 31.10.19 73.
Socialudvalget har 18.9.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes, idet udval
get samtidig har oplyst, at Ingeborg Mikkelsen er indforstået med at fortsætte som
bestyrerinde i en kortere periode, indtil stillingen besættes påny.
D.K..842.61.084.
Bevilgedes.

d. Vedr. svømmehallen.
Sportsudvalget har 21.9.1973 fremsendt til byrådets godkendelse et af stadsingeniø
ren udarbejdet projekt og overslag vedr. terrænregulering, anlæg af interne veje og par
keringspladser samt udførelse af dræningsarbejde, kloakstik m.v. Udgifterne ved arbej
dets gennemførelse er anslået til kr. 767.600,-.
Udvalget har endvidere ansøgt om den fornødne bevilling til arbejdets gennemførelse
samt ansøgt om bemyndigelse til at afholde bunden licitation mellem mindst 2 firmaer,
der har den fornødne kapacitet samt ansøgt om tilladelse til at igangsætte arbejdet, for
udsat at udgiften kan holdes inden for ovennævnte overslagssum.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Godkendtes, - idet sportsudvalgets ansøgning iøvrigt vedtoges, - og således at det are
al, der afdrænes, primært skal anvendes som friareal for svømmehallen.
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6. BYGGESAGER.

ff6.

a. Ansøgning fra Kirke Stillinge Børnehaveforening om tilladelse til opførelse af et
redskabsrum på matr.nr. 9 i og 9 n, Kirke Stillinge by.
Økonomiudvalget har 18.9.1973 indstillet, at ansøgningen anbefaies overfor byudvik
lingsudvalget.
Lb.nr. 164/71 II.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning fra Moni-Huset A/S om tilladelse til opførelse af soldaterhjem til Ant
vorskov kaserne på matr.nr. 12, Antvorskov.
Økonomiudvalget har 18.9.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget og fredningsnævnet.
Lb.nr. 438/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. BOLIGSAGER.

//7.

a. Ansøgning fra John Andersen, Åvej 5, om tilladelse til at inddrage en 1 værelses
lejlighed i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 20.9.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.1 A-5.
Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning af 29.8.1973 fra Bodil Hansen, Rolighedsvej 12, om tilladelse til at ind
drage en 2 værelsers lejlighed i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.55-12.
Bevilgedes.

8. SOCIALSAGER.

//Ä.

103

MØDET MANDAG DEN 8. OKTOBER 1973.
Fraværende: G. Bjørsum, C. Veysmann Jensen, E.L. Anderberg, Viggo Larsen og
Helge Jensen.

Til behandling forelå:

//9.

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a-d. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
a-d. Til efterretning.

Uo.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 12.9.1973 fra Slagelseegnens Kulturkreds om et tilskud på maximalt
kr. 1.000c til fremstilling af en brochure om kulturkredsens arbejde.
Kulturudvalget har 24.9.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes (konto 23 05
35 00 04, Bidrag til forskellige formål).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 5.9.1973 fra Musikforeningen Musica om et tilskud til sæsonen 1973/

74.
Kulturudvalget har 24.9.1973 indstillet, at der for sæsonen ydes et tilskud på maximalt
kr. 3.300,- (konto 23 05 35-4, 1973/74), - dog således, at de ansøgte tilskud for de enkelte
koncerter kun kommer til udbetaling, såfremt koncerten realiseres.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 7.9.1973 fra Vestsjællands Kunstforening om et tilskud til foreningens
arbejde i sæsonen 1973/74.
Kulturudvalget har 24.9.1973 indstillet, at det på budgettet for 1973/74 på konto 23
03 11 00 06, optagne beløb på kr. 2.000,- udbetales foreningen.
Anbefalet af økonomiudvalget, idet det forudsættes, at tilskudet anvendes til udstil
lingsaktiviteter.
D.K..078.51.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges under den af økonomiudvalget anførte forudsæt
ning.
d. I anledning af boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 482 af 23.8.1973 om udsæt
telse af visse bygge- og anlægsarbejder har vejudvalget 25.9.1973 fremsendt en fortegnel
se over arbejder, der var påregnet igangsat inden 1.10.1974, - idet udvalget har foreslået,
at der søges dispensation til gennemførelse af følgende arbejder efter tidsplanen /drifts
budgettet og investeringsplanen):
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a. Byskovvej øst for Søndermarksvej.
b. Skidenrendens udbygning og overdækning.

c. Etablering af materielplads og -bygning.

d. Kloakering af Elmedal (industriareal).
e. Vejanlæg på Elmedal (industriområde).

f. Hovedkloakanlæg i sydvestbyen.

g. Detailkloak i sydvestbyen.
h. Regnvandsbassin ved Holbækvej.

i. Renseanlægget (blæsere).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..712.
Forslaget blev tiltrådt.

e. Slagelse sociale Boligselskab har 9.8.1973 fremsendt regnskaber for 1972 samt re
visionsberetning vedr. selskabets 11 afdelinger.
Økonomiudvalget har 18.9.1973 fremsendt sagen vedlagt skrivelse af 18.8.1973 fra
afdelingsbestyrelsen Færøvej/Skowejen samt boligselskabets bemærkninger af 5.9.1973
hertil.
D.K..778.532.073.526.
Til efterretning.
f. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, har 6.9.1973 forespurgt, om byrådet
vil være villigt til at optage 2 projekterede veje med udmunding i hovedlandevej 102, Roskilde-Skovse, søndre side, km 84,655, som kommuneveje og på hvilke vilkår.
Vejudvalget har 25.9.1973 indstillet, at vejene optages som kommuneveje, når de er
anlagt således:

vej A: 8 m bredde med 6 m asfalteret kørebane,
vej B: 7 m bredde med 5 m asfalteret kørebane, -

begge veje asfalteret med 110 kg/m2 GAB-F 40 kg/m2 slidlag eller anden lige så god be
lægning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.
g. Socialudvalget har 28.9.1973 efter forhandling med repræsentanter for Stillinge
Børnehave indstillet, at børnehaven fra 1.8.1973 normeres med 28 heldagspladser og
2x12 halvdagspladser (hidtil 2 x 20 pladser).
D.K..842.711.
Blev tiltrådt.

h. Ansøgning af 13.9.1973 fra Teknisk Skole om, at det tidligere givne tilsagn om
kommunegaranti for et banklån på kr. 700.000,- udvides til et län på kr. 1.000.000,som følge af, at udgifterne til 3. byggeafsnit efter udfærdiget totalprojekt anslås til
kr. 5.950.000,- (med anslået efter skitseprojekt: kr. 4.590.000,-, hvorved skolens
egenkapital er steget med kr. 300.000,-).
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Økonomiudvalget har 26.9.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes under
forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra kommunens låneramme.
(Se mødet 9.4.1973, pkt. 2 n).
D.K..851.362.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

i. Skoleudvalget har 11.9.1973 indstillet, at der som rest af driftstilskud til Dyhrs
Skole for 1973/74 udbetales kr. 7.852,- (196 elever å kr. 137,- = kr. 26.852,-, hvoraf
er udbetalt kr. 19.000,- å'conto).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.97.
k. Vedr. Centralbibliotekets 75-års jubilæum.
Kulturudvalget har 24.9.1973 fremsendt skitseforslag med økonomisk overslag
i forbindelse med en påtænkt afholdelse af reception den 16.12.1973. Forslagets gen
nemførelse forudsætter en bevilling på kr. 9.000,- til konto 17 07 06-6, 1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..852.
Forslaget blev tiltrådt, - idet der samtidig blev givet den fornødne bevilling på
kr. 9.000,-.
l. Ansøgning af 17.9.1973 fra Foreningen Norden, Slagelse afdeling, om et tilskud
til en koncert den 22.10.1973 med Birgitte Grimstad.
Kulturudvalget har 24.9.1973 indstillet, at tilskud ydes i form af en garantisum på
maximalt kr. 1.000,- (konto 23 03 10 00 00,1973/74, Nordisk samarbejde).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..854.
Kulturudvalgets indstilling vedtoges.

m. Ansøgning af 27.7.1973 fra S.I.K.S., haludvalget, om dækning af driftsunder
skudet for 1972/73 stort kr. 181.286,30 vedr. Slagelse-Hallen.
Sportsudvalget har 13.9.1973 indstillet, at det nævnte underskud dækkes således:

a. kr. 171.286,30 afholdes på konto 20 09 16-3, Støtte til sport og andre ungdoms
formål, og
b. kr. 10.000,- på konto 20 09 07-4, 1972/73, Stadion og idrætsanlæg, gas, el, vand, varme
og vandingsanlæg (varme til omklædningsrum på Ny Stadion).
Udvalget har samtidig ansøgt om en tillægsbevilling stor kr. 90.000,- til konto
20 09 16-3, Støtte til sport og andre ungdomsformål, 1972/73.
Udvalget har endelig anbefalet godkendt et af haludvalget fremsendt driftsbudget
for 1973/74 med den ændring, at et på budgettet under afskrivninger optaget beløb
på kr. 2.600,- til afskrivning af ialt kr. 26.000,- over 10 år til dækning af udgiften ved
ventilation i sidebygningen udgår, - idet udvalget finder det rigtigst, at forbedringer på
inventar og bygninger i hvert enkelt tilfælde søges dækket ved eengangstilskud af by
rådet.
Økonomiudvalget har 26.9.1973 anbefalet sportsudvalgets indstilling, - dog såle
des at regnskabsår 1972/73 ændres til 1973/74.
D.K..855.3.795.893.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges, - dog således at underskudet dækkes over
regnskabsåret 1973/74, - idet den ansøgte tillægsbevilling ligeledes blev givet for dette
år.
Byrådet havde ikke bemærkninger til den af sportsudvalget til haludvalgets drifts
budget for 1973/74 knyttede bemærknings
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3. FORPROJEKT TIL 3. BYGGEETAPE AF SØNDERMARKSSKOLEN.
Byggeudvalget vedr. opførelse af Søndermarksskolen har 24.9.1973 til byrådets god
kendelse fremsendt forprojekt for skolens 3. byggeetape.
Udtalelser fra skolekommissionen og fritidskommissionen samt lærerrådet og fæl
leslærerrådet er vedlagt sagen, ligesom der foreligger udtalelse fra socialudvalget for så
vidt angår læge-/tandlægesektionen.
Økonomiudvalget har 3.10.1973 fremsendt sagen uden bemærkninger.
D.K..851.162.
Blev godkendt.

4. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 26.9.1973 fra vejudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1973/74:
à. konto 19 02 01 11 09, Renseanlæg, bortkørsel af slam og ristestof.... kr. 100.000,b. konto 19 02 01 12 06, Renseanlæg, kemikalier...................................
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

40.000,-

b. Ansøgning af 24.9.1973 fra kulturudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 7.600,- til konto 17 04-2, 1973/74, Centralbiblioteket, inventar, til indkøb af reo
ler, brandboks til Lokalhistorisk Arkiv, kasseapparat til udlånsskranken og vertikal
tegningsarkiv.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..852.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 12.9.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 11.700,- til konto 16 03 03 1 2 09, 1973/74, Hovedistandsættelse, skoleforvaltnin
gen, til dækning af udgiften ved indkøb af sikkerhedsudstyr til skolernes fysik- og ke
milokaler.
(Sagen er vedlagt undervisningsministeriets vejledning og cirkulære af 22.1.1973 vedr.
risikomomenter i undervisning i fysik, astronomi og kemi).
Anbefalet af Økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 18.9.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 49.096,- til konto 16 04 01 12 01, 1973/74, til dækning af undervisningsmidler
»nye klasser m.v.».
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.
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e. Ansøgning af 18.9.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 14.000,til konto 16 03 03 12 09, 1973/74, Vestre skole, hovedistandsættelse, til dækning af
udgiften til istandsættelse af flugtvej fra drengenes sløjdsal samt fornyelse af 4 Veluxvinduer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.
f. Ansøgning af 19.9.1973 fra socialudvalget om følgende tillægsbevillinger for
1973/74:
a. konto 12.02 06 00 01, Hjælp til forsørgelse af børn i hejmmet........... kr. 30.000,-

b. konto 12 08 01 00 06, Revalidering (arbejdsprøvning m.v.), § 6, 2 .

10.000,-

kr. 40.000,Udvalget her oplyst, at tillægsbevillingerne vil bevirke følgende merindtægt på
c. konto 12 11 01 00 09, Statsrefusion vedr. konto 12............................ kr. 30.000,Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.52I.73/74.
Bevilgedes.

For lukkede døre.

/23

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kulturudvalget har 24.9.1973 indstillet, at der .snarest optages forhandling med
slagtermester Johs. Petersen om køb af Rosens gård,
enten hele arealet eller den dei,
der ligger nærmest Centralbiblioteket, med henblik p* «n udvidelse af biblioteket.
Økonomiudvalget kunne 3.10.1973 ikke anbefale kulturudvalgets indstilling.
D.K..073.511.1.
Kulturudvalgets indstilling blev ikke vedtaget, - men det overlodes til kulturudvalget
at arbejde videre med Centralbibliotekets lokaleproblemer, - eventuelt via en overflyt
ning af visse aktiviteter fra Centralbiblioteket til andre lokaler.

b. Ansøgning af 4.9.1973 fra kommuneassistent Lene Birch Engsager, social- og
sundhedsforvaltningen, om overgang til halvdagsbeskæftigelse (efter barselsorlovs ud
løb).
Socialudvalget har 19.9.1973 anbefalet ansøgningen under forudsætning af, at tje
nesten tilrettelægges efter forvaltningens behov.
Økonomiudvalget har 24.9.1973 anbefalet, at ansøgningen imødekommes for 1 år.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes for 1 år under den af socialudvalget nævnte forudsætning.
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c. Økonomiudvalget har 24.9.1973 indstillet, at kommuneassistent Birthe Dorte Niel
sen, social- og sundhedsforvaltningen, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning
fra 1.5.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
d. Økonomiudvalget har 26.9.1973 indstillet, at kommuneassistent Inge Voigt, stads
ingeniørens kontor, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning fra 1.11.1973.
(Pågældende er deltidsbeskæftiget).
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
e. Økonomiudvalget har 26.9.1973 indstillet, at kommuneassistent Bodil Larsen,
stadsingeniørens kontor, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning fra 1.11.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
f. Ansøgning af 30.8.1973 fra kommuneassistent Inge-Lise Brown, stadsingeniørens
kontor, om permanent halvdagsbeskæftigelse fra 15.9.1973.
Økonomiudvalget har 26.9.1973 indstillet, at fru Brown meddeles tilladelse til halv
dagsbeskæftigelse i yderligere 1 år til 15.9.1974.
D,K..O84.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
g. Lyssignalanlæg i gadekrydset Parkvej/Ingemannsv ej.
Vejudvalget har 19.9.1973 indstillet, at projektet vedr. etablering af ovennævnte an
læg nu gennemføres i henhold til § 49 i lovbekendtgørelse nr. 423 af 11.9.1972 om of
fentlige veje, samt at de fornødne arealer fra ejendommene matr.nr.e 177 l, Slagelse by
grunde, og 346 a og 353, Slagelse markjorder, erhverves.
Udvalget har endvidere til byrådets godkendelse fremsendt de ved en åstedsforretning
den 23.8.1973 med de berørte grundejere indgåede forlig om arealerhvervelser og erstat
ninger herfor.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 9.7.1973, pkt. 3 h).
D.K..8II.
Vedtoges, idet de med grundejerne indgåede forlig iøvrigt godkendtes.
h. Ansøgning af 15.8.1973 fra Svend Mikkelsen, Baggesensgade 11, der pr. 31.7.1973
er fratrådt sin stilling som vicevært ved De gamles Hjem, Sorøvej, og pensionistboligerne
i Klokkestøbergade, om understøttelse i henhold til understøttelsesordningen for Slagel
se kommunes løst ansatte personale.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Årlig understøttelse kr. 540,- +■ dyrtidsregulering eller ialt kr. 3.292,80).
D.K..831.087.43.
Bevilgedes.
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i. Socialudvalget har 31.8.1973 foreslået, at den for tiden gældende normering af sy
geplejersker ved plejehjemmet ^Skovvang*:

1
1
2
1
1

bestyrerinde i K 21 (26/32),
afdelingssyoenlejerske i K 17 (22/26),
1. assistentstillinger i K 11/12 (16/21),
aftensygeplejerske i K 11 (16/21) og
natsygeplejerske i K 11 (16/21)

1
2
3
1
1

forstanderinde i K 21 (26/32),
afdelingssygeplejersker i K 17 (22/26),
sygeplejeassistenter i K 8-10 (13/19),
aftensygeplejerske i K 11 (16/21) og
natsygeplejerske i K 11 (16/21).

søges ændret til følgende normering:

Udvalget har samtidig foreslået antallet af sygehjælpere nedsat med 3, således at ple
jepersonalets samlede antal nedsættes med 1. Udvalget har oplyst, at den foreslåede om
normering vil bevirke en årlig lønmæssig mindreudgift på ca. kr. 23.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..832.
Anbefales.
k. Socialudvalget har 21.9.1973 indstillet, at bestyrerinde Valborg Rasmussen, De
gamles Hjem, Strandvejen, bevilges afsked pr. 31.3.1^74. til hvilket tidspunkt hjemmet
vil være afviklet. Der foreligger erklæring fra Valborg Rasmussen, hvorefter hun er ind
forstået hermed.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 9.7.1973, pkt. 3 n).
D.K..842.61.
Vedtoges.
l. Fra økonomiudvalget er fremsendt / ansøgning om skatteeftergivelse, påført ind
stilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

m. Vedr. Slagelse Svømmehal.
Efter afholdt bunden licitation på kloak-, jord- og vejarbejdet i forbindelse med opfø
relsen af svømmehallen har sportsudvalget 5.10.1973 indstillet, at det ved licitationen
indkomne laveste tilbud fra H. Juli Olsen, Løng, pa kr. 666.338,- excl. moms antages.
Udvalget har iøvrigt efter licitationen, - og under forudsætning af, at ovenstående ind
stilling vedtages udarbejdet et fornyet overslag over de fornødne arbejder, jfr. den på by
rådets møde den 1.10.1973 trufne beslutning, - og de samlede udgifter er herefter anslået
til kr. 820.000,- (mod bevilget kr. 767.000,-).
Som følge heraf har sportsudvalget endvidere ansøgt om en yderligere bevilling på
kr. 52.400,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.47.
Sportsudvalgets indstilling vedtoges, idet der endvidere blev givet den ansøgte bevilling
på kr. 52.400,-.
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6. SALG AF FAST EJ ENDOM.
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Ansøgning fra Beck Autodele A/S, Kongstedvej 5, om køb af en ca. 4.240 m2 stor par
cel af matr.nr. 1 g, Slagelse markjorder, Rugvænget.
Økonomiudvalget har 2.10.1973 indstillet, at grunden sælges til ansøgeren for kr. 25,pr. m2 for 3.815 m2 og kr. 12,50 pr. m2 for 425 m2, der vil blive pålagt kloakservitut.
Tilslutningsafgift for vand og el henholdsvis kr. 1,13 og kr. 2,35 pr. m2 excl. moms
(sidstnævnte under forudsætning af, at elbelastningen ikke overstiger 40 kW). Herudover
vil være at betale kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstykningsomkost
ninger.
D.K..073.5II.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. UDSTYKNINGSSAGER.

y

a. Ansøgning af 17.7.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for Vestsjællands Andels
Foderstofforretning, Kirke Stillinge, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 16 b, Øs
ter Stillinge, i 2 parceller, hvoraf den ene beholdes af foderstofforretningen, og den an
den, af areal 1.261 m2 bebygget med eenfamiliehus, afhændes til forretningsfører Thomas
Meldgaard.
Økonomiudvalget har 18.9.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget.
D.K..713.11.74/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Landsretssagfører Helge Petersen har 8.8.1973 til godkendelse fremsendt
1. deklaration vedr. udstykningen af matr.nr. 2 ac og 6 a, Store Kongsmark dy, samt
2. udkast til vedtægter for Grundejerforeningen matr.nr. 2 ac og 6 a, Store Kongsmark
by, Kirke Stillinge sogn.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.
Godkendtes.

c. Ansøgninger af 8. og 20.8.1973 fra landsretssagfører Helge Petersen om
1. godkendelse af deklaration vedr. udstykningen af en del af matr.nr. 1 b. Lille Kongs
mark by, og

2. frafald af det i parcelsalgserklæringen stillede krav om dannelse af en grundejerfore
ning. idet ejerne af de udstykkede parceller tilslutter sig den tilstødende grundejerfore
ning »Kongsmark Park», hvilket denne grundejerforening har erklæret sig indforstået
med.
Økonomiudvalget har 18.9.1973 anbefalet ansøgningerne.
D.K..777.8.711.5.
Blev imødekommet.
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8. BOLIGSAGER.

a. Ansøgning af 9.9.1973 fra Ejner Møller, Holbergsgade 40, om tilladelse til at inddra
ge 1 værelse af L sals lejligheden i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 1.10.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.22-40.
Kunne ikke imødekommes.
b. Ansøgning af 17.9.1973 fra malermester Knud Tengberg om tilladelse til at inddra
ge 1. sals lejligheden i baghusettil Løvegade 14 til kontorlokaler.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.35-14.
Blev imødekommet.

9. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 11.9.1973 for rådgivende ingeniør Otto Friis & Søn, Hvidovre, for
Dansk Engelsk Lakrits Fabrik A/S om tilladelse til at opføre isoleret penthouse for suk
kersilo over eksisterende tag på ejendommen matr.nr. 12 y, Slagelse markjorder, Fabriks
vej 6.
Ejendomsudvalget har 1.10.1973 indstillet, at der gives den for projektets gennemfø
relse fornödne dispensation fra bygningsvedtægten«; § 19, <»tk. 2 h, - hvorefter int^t punkt
af bygningers ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 m over det omgivende
terræn. (Nærværende projekt indebærer en højdeoverskridelse på ca. 3,3, m).
Lb.nr. 462/71 II.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Vedr. ejendommen matr.nr. 3 lo, Holmstrup, Frodesvej 53.
Ansøgning af 10.9.1973 fra Mogens Sørensen om tilladelse til at placere en carport og
redskabsrum udenfor de på ejendommen tinglyste byggefelter.
Ejendomsudvalget har 1.10.1973 indstillet, at der gives den for projektets godkendel
se fornødne dispensation fra de på ejendommen tinglyste byggefelter.
Lb.nr. 110/73 II.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 29.5.1973 fra Maritz Chrintz, Helgesvej 12, om tilladelse til opstilling
af en is- og pølsekiosk på ejendommen matr.nr. 14 b, Hejninge.
Økonomiudvalget her 3.10.1973 indstillet, at sagen fremsendes til byudviklingsudval
get med bemærkning, at ansøgningens imødekommelse frarådes.
Lb.nr. 352/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 3.9.1973 fra Nyboe-huset, Karise, for forpagter Tage Alfred Søren
sen, Holbækvej 110, om byggetilladelse for opførelse af et eenfamiliehus på ejendommen
matr.nr. 192, Slagelse markjorder, beliggende Dalvang.
Økonomiudvalget har 3.10.1973 indstillet, at det meddeles ansøgeren, at en eventuel
ansøgning til byudviklingsudvalget vil blive frarådet imødekommet.
Lb.nr. 466/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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e. Stadsingeniøren har 12.9.1973 ansøgt om tilladelse til at opstille en 17,5 m høj an
tennemast på kommunens materielplads, GI. Holbækvej, matr.nr. 69 c, Slagelse mark
jorder.
Ejendomsudvalget har 1.10.1973 indstillet, at der gives den for projektets godkendel
se fornødne dispensation fra bygningsvedtægtens § 19, stk. 2 b, og bygningsreglementets
kap. 3.1.5., stk. 2.
Lb.nr. 482/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

72«.

10. SKOLESAGER.
Skolekommissionen har 25.9.1973 indstillet, at lærer Inger Elisabeth Dall, Nykøbing
F, meddeles ansættelse som fast lærer ved Slagelse skolevæsen fra 1.10.1973, med tje
neste foreløbig ved Møllegårdsskolen.
D.K..851.11.
Vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 22. OKTOBER 1973.
Fraværende: Inger Munk Hansen og Viggo Marker.
Til behandling forelå:

729.

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

f. Fra boligministeriet er fremsendt bekendtgørelse nr. 527 af 4.10.1973 om regule
ring af visse private byggearbejder samt cirkulære af samme dato om byggeregulering.
Endvidere er fra Vestsjællands amtsråd den 9.10.1973 meddelt påbegyndelsestilladel
ser i et antal af henholdsvis 46 og 9 enheder til boligbyggeri, hvortil der ikke ydes
stats- eller kommunestøtte samt til sommerhuse. Tilladelserne er givet som å'conto af
kvoten for oktober kvartal 1973..
D.K..778.5.073.551.

g. Fra Kommunernes Landsforening er 4.10.1973 fremsendt »Tillidsmandsregler» for
personale beskæftiget i kommuner udenfor hovedstadsområdet.
D.K..831.523.4.
a. - m. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
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a. Kommunaldirektøren har 10.10.1973 fremsendt en redegørelse for den økonomiske
virkning for forbrugerne og for kommunens likviditet ved indførelsen af EDB-debitorsystem for forbrugsafgifterne.
I redegørelsen er fremsat alternative forslag til indbetalingsrammernes størrelser i pro
cent af årsbeløbet, - i hvilken forbindelse er konstateret en lettelse i den økonomiske
virkning for nogle forbrugere, såfremt aflæsningstidspunktet fremrykkes.
Økonomiudvalget har 16.10.1973 indstillet, at forslag III anvendes (aflæsningstids
punkt 1.4.).
D.K..073.52.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ejendomsudvalget har 1.10.1973 indstillet, ar et baghus til ejendommen Smedegade
23, for hvilket boligkommissionen i 1972 har nedlagt forbud mod anvendelse til beboelse
eller ophold for mennesker, nedrives, - samt ai nedrivningsarbejdet udbydes i offentlig li
citation.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Vedtoges.

c. Økonomiudvalget har 16.10.1973 indstillet, at der oprettes 2 nye afstemningsom
råder med henholdsvis Nørrevangsskolen og Søndermarksskolen som valgsted, - samt at
de hidtidiqe afstemningssteder i LI. Valby og Ottestrup nedlægges.
D.K..074,
Med 15 stemmer mod 3 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme, vedtoges at bibe
holde Ottestrup afstemningsområde.
Herefter vedtoges oprettelsen af de af økonomiudvalget foreslåede nye afstemnings
områder samt nedlæggelsen af Lille Valby afstemningsområde.
d. Vejudvalget har 10.10.1973 indstillet, at der etableres hastighedsbegrænsning på
40 kmjt på Frederikshøjvej.
Politimesteren har tiltrådt indstillingen.
D.K..811.
Vedtoges.

e. Vejudvalget har under henvisning til justitsministeriets bekendtgørelse af 7.9.1973
om hyrekørsel indstillet:

1. At antallet af motorkøretøjer, der ved bevilling kan tillades anvendt til hyrekorsel i
'Slagelse kommune, fastsættes til 32 fra den 1.1.1974.
2. At éntallet af holdepladser for hyrevogne fastsættes ril

Banegårdspladsen: 12 vogne.
Nytorv: 4 vogne.

Jernbanegade (ved Ehlers): 2 vogne.
Rådhuspladsen: 2 vogne.
Ingemannsvej (Centralsygehuset): 4 vogne.
Byskov Alle (ved butikscentret): 2 vogne.
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Kieruiffsvej (ved butikscentret) : 2 vogne.

Holmstrupvej (ved Marievangsskolen): 2 vogne.
Forslaget indebærer, at der nedlægges 4 eksisterende holdepladser (2 på Frederiksgade
og 2 på Absalonsgade) og etableres 2 nye (på Jernbanegade).
D.K..811.123.1.077.6.
Vedtoges.
f. Skolekommissionen har 5.10.1973 søgt om godkendelse af følgende tilføjelse til un
dervisningsplanens § 4:
»I skoleårene 1973/74 og 1974/75 gælder følgende:
På de første 75 dage i skoleåret læses lektioner å 50 min. (360 lektioner). I resten af
skoleåret bliver lektionerne på 45 min. (760 lektioner), jfr. undervisningsministeriets cir
kulæreskrivelse af 17. april 1973».
Skolekommissionen har endvidere fremsendt forslag til ændring i frikvartersordningen
med virkning fra 16.11.1973.
D.K..851.12.
Godkendtes.

g. Sportsudvalget har 8.10.1973 indstillet, at der etableres en knallertbane på en parcel
af matr.nr. 12 e af markjorderne (mellem Nordvej og Fabriksvej).
Udgiften er anslået til kr. 10.000,-, der foreslås afholdt på konto 20 09 16 03, 1973/74,
Støtte til sport og andre ungdomsformål.
Udvalget har iøvrigt indstillet, at banen udlejes til ungdomsklubber m.fl. efter samme
retningslinier som udleje af idrætsanlæg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.725.893.
Vedtoges.
h. Økonomiudvalget har 22.10.1973 indstillet, at der anlægges en interimistisk fjernvar
mecentral, der foruden svømmehallen vil kunne forsyne et kollektivhus og 1. etape af en
ny skole i Sydbyen, - idet udvalget samtidig har foreslået, at der til dækning af udgiften
gives en bevilling stor kr. 402.000,-.
D.K.J13A1,
Vedtoges.

3. FORSLAG TIL DISPOSITIONSPLAN FOR SLAGELSE KOMMUNE.

Økonomiudvalget har 16.10.1973 fremsendt forslag til dispositionsplanen, idet udval
get samtidig har indstillet, at planen underkastes 2 behandlinger, og at der i den mellem
liggende tid finder en offentlig debat sted om planen.
Indstillingen er vedlagt 3 debatoplæg.
D.K..777.8.711.
Oversendtes til 2. behandling, der finder sted den 26. november d.å. I mellemtiden
forelægges planen offentligheden.
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For lukkede døre.

/52.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 5.8.1973 fra Mogens Brandt-Nielsen om tilladelse til at flytte indkørs
len til ejendommen matr.nr. 8 fg, Holmstrup, Søholmparken 67, i forbindelse med opfø
relse af en carport med udhus, - uagtet en på ejendommen tinglyst deklaration, hvorefter
de ved vejanlægget udførte overkørsler i al fremtid skal anvendes som eneste adgang for
ejendommene.
Ejendomsudvalget har 3.10.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes på betingel
se af:

at ansøgeren afholder alle udgifter ved overkørslens flytning,

at den nye overkørsel anlægges med farvede SF-sten, og
at den oprindelige overkørsel retableres med ufarvede SF-sten.
D.K..073.511.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 1.10.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling på
kr. 42.000,- for 1973/74 til konto 02 05 32 06-1, Vedligeholdelse, til dækning af udgif
ten ved fornyelse af pudslaget på ejendommen Smedegade 23 på facaden ud mod Sme
degade samt reparation af skorstene og brandkarm.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 1.10.1793 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling på
kr. 2.500,- for 1973/74 til konto 02 05 32 06-1, Vedligeholdelse, til dækning af udgif
ten ved installation af en olieovn i lejligheden Smedegade 23, II. th.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
d. Økonomiudvalget har 9.10.1973 indstillet, at kommuneassistent Birgit Hansen,
social- og sundhedsforvaltningen, der fra 1.10.1973 er ansat som ikke-tjenestemandsan
sat kommuneassistent, i stedet meddeles ansættelse som tjenestemand på prøve.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

e. Kulturudvalget har 16.10.1973 indstillet, at den ledige stilling som bibliotekar i
voksenudlånet ved Centralbiblioteket besættes med bibliotekar Birgitte Rodi Hansen,
Holte, fra 1.11.1973. Prøvetid: 1 år.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K..084.
Vedtoges.

116

MØDET 22.10.1973.
f. Ansøgning af 4.10.1973 fra kommuneassistent Ellen Margrethe Hartvigsen, social- og
sundhedsforvaltningen, om afsked den 30. november 1973.
Anbefalet af socialudvalget og økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.

g. Socialudvalget har 11.10.1973 indstillet, at fuldmægtig Jørgen Nielsen, Hvidovre, an
sættes i den ledige ekspeditionssekretærstilling i social- og sundhedsforvaltningen fra 1.12.
1973.
Ved den fornyede ansøgningsfrists udløb var indkommet 5 ansøgninger, - efter første
frists udløb 4 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Vedtoges.

h. Ansøgning af 5.9.1973 fra Frelsens Hærs bygnings- og Forretnings A/S om fritagelse
for ejendomsskatter for ejendommen matr.nr. 344, Slagelse bygrunde. Stenstuegade 10.
Økonomiudvalget har 8.10.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes for vurde
ringsperioden.
D.K..713.11.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
i. Vejudvalget har 11.10.1973 indstillet, at byrådet træffer beslutning om i henhold til
privatvejslovens § 20,stk. 3, og § 23,stk. 3, at færdiggøre et påbegyndt vejanlæg ved Margrethevej i Landsgrav, således at udgifterne pålignes de 14 grundejere, der har adgang til
vejen.
Anbefalet af økonomiudvalget, der har bemyndiget vejudvalget til at acceptere et tilbud
fra entreprenør A. Willingshøj & Søn, Sorø, på kr. 70.220,-1 moms vedr. arbejdet med ve
jens færdiggørelse og reparation af kloakledninger.
D.K..811.
Vedtoges.

k. Vejudvalget har 4.10.1973 indstillet,
1. at byrådet afviser et af grundejerforeningen Marievang fremsat krav om, at grundejerfor
eningen Tingparken skal betale ca. 10% af udgifterne ved anlæg af Sigurdsvej. kr. 19.243,87, og

2. at byrådet afviser et af grundejerforeningen Tingparken fremsat krav om, at grundejer
foreningen Marievang skal betale kr. 5.334,25 for udgifter i forbindelse med F rodesvejs
tilslutning til Sigurdsvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.
l. Under henvisning til den under pkt. 6 b på nærværende dagsorden optagne sag har
vejudvalget 11.10.1973 indstillet, at byrådet i henhold til privatvejslovens afsnit III pålæg
ger Antvo A/S at udlægge Roarsvej i 11 m bredde samt at anlægge vejen på strækningen
fra Strandvejen til nordskellet af matr.nr. 21 c efter et projekt, der forinden er godkendt
af vejudvalget.
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Udvalget har forudsat, at vejstrækningen optages som kommunevej, når den er færdig
anlagt, og at kommunen anlægger og bekoster vejstrækningen mellem nordskellet af matr.
nr. 21 c, Holmstrup, og Signesvej.
Udvalget har oplyst, at de samlede udgifter ved anlæg af Roarsvej mellem Strandvejen
og Signesvej er anslået til kr. 175.000,-, - der vil være at fordele med kr. 135.000,- til Antvo A/S og kr. 40.000,- til Slagelse kommune.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

m. Vejudvalget har 11.10.1973 indstillet, at der i henhold til overgangsbestemmelserne
i § 4 i lov nr. 363 af 13.6.1973 om hyrekørsel udstedes bevilling til hyrekørsel til 29 af an
søgerne, - idet udvalget har bemærket, at 2 af ansøgerne, nemlig Knud E.O. Egekjær og
Verner S. Rasmussen ikke opfylder betingelserne for bevilling i henhold til overgangsbe
stemmelserne.
Under forudsætning af, at udvalgets indstilling om fastsættelse af antallet af bevillinger
til 32 er godkendt (jfr. pkt. 2 e på nærværende dagsorden) har udvalget endvidere indstil
let, at der opslås 3 bevillinger ledig.
Endelig har udvalget indstillet, at byrådet i henhold til § 13 i justitsministeriets bekendt
gørelse af 7.9.1973 om hyrekørsel meddeler vognmændene Peter Aage Christiansen og Bør
ge Mortensen fritagelse for pligten til at tilslutte sig det fælles bestillingskontor (Slagelse
Taxa).
D.K..811.123.1.
Indstillingerne Vedtoges.

/33.

5. FORPAGTNINGSSAGER.
a. Ejendomsudvalget har 1.10.1973 indstillet, at der overfor nedennævnte nuværende
forpagtere med virkning fra 1.4.1974 tilbydes forlængelse i 1 år af forpagtningskontrakter
vedr. de nævnte matr.nr. med de udfor den enkelte nævnte afgift, - idet hidtidig afgift er
anført i parantes:
1. Arbejdsmand N.P. Nielsen. Marievej 15, matr.nr. 31 ak og al af markjorderne, areal
1.590 m2, - kr. 50,- (kr. 50,-).

2. Gårdejer Peter Hansen, Baunehøjgård, Landsgrav, matr.nr. 30 l af markjorderne, areal
ca. 35.250 m2, - 8 hkg byg pr. td. land (7,50 øre pr. m2 = 7,89 hkg byg pr. td. land).
3. Annelise Sørensen, Landsgravgård, matr.nr. 5 o, Landsgrav, areal 161.400 m2, - 8 hkg
byg pr. td. land (7,50 øre pr. m2 = 7,89 hkg byg pr. td. land).

4. Gårdejer Peter Hansen, Baunehøjgård, Landsgrav, matr.nr. 8 ff og 8 fgaf Landsgrav,
areal 55.000 m2, - 8 hkg byg pr. td. land (7,50 øre pr. m2 = 7,89 hkg byg pr. td.land).
5. Arbejdsmand N.P. Nielsen, Marievej 15, matr.nr. 31 ab af markjorderne, areal 682 m2, kr. 0,- (kr. 0,-).

6. Gårdejer Peter Hansen, Baunehøjgård, Landsgrav, matr.nr. 7 f af Holmstrup, areal ca.
23.000 m2, - kr. 10,- (kr. 10,-), - symbolsk afgift.

7. Udvalget har endvidere indstillet, at den med forpagter Marius Christensen, Slotsalle
30, indgåede forpagtningskontrakt vedr. et 16.000 m2 dyrkbart areal af matr.nr. 1 g
af markjorderne udgår pr. 31.3.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.
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b. Ejendomsudvalget har 1.10.1973 indstillet, at der overfor nedennævnte nuværende
forpagtere med virkning fra 1.4.1974 tilbydes forlængelse i 3 år af forpagtningskontrak
ter vedr. de nævnte matr.nr. med de ud for den enkelte nævnte afgift, - idet hidtidig af
gift er anført i parantes:

1. Gårdejer Peter Hansen, Baunehøjgård, Landsgrav, matr.nr. 1 78, 7 79 og 183 b af mark
jorderne, areal 65.181 m2, - 11 hkg byg pr. td. land (11 hkg byg pr. td. land).

2. A/S De danske Spritfabrikker, Valbyvej, matr.nr. 21 r af markjorderne, areal
88.550 m2, - 10 hkg byg pr. td. land (8,75 øre pr. m2 = 9,20 hkg byg pr. td. land).

3. Forsorgscentret Andersvænge, Rosenkildevej, matr.nr. 69 l af markjorderne, areal
48.781 m2, - 10 hkg byg pr. td. land (8,75 øre pr. m2).
4. Forsorgscentret Andersvænge, Rosenkildevej, matr.nr. 69 k af markjorderne, areal
25.946 m2, - 10 hkg byg pr. td. land (8,75 øre pr. m2).
5. Forsorgscentret Andersvænge, Rosenkildevej, matr.nr. 69 n, 69 o og 69 p af markjor
derne, areal 143.040 m2, - 10 hkg byg pr. td. land (7,50 øre pr. m2).

6. Forpagter Tage Sørensen, Holbækvej 110, matr. nr. 130. 158. 168. 1 70. 185 og 188 af
markjorderne, areal 53.822 m2, - 10 hkg byg pr. td. land (6 øre pr. m2).
7. Forsorgscentret Andersvænge, Rosenkildevej, matr.nr. Hl b og 186 aj markjorderne,
areal 33.808 m2, - 10 hkg byg pr. td. land (8,75 øre pr. m2).
8. Gårdejer Kaj Arne Hansen, Slagstrupvej 105, matr.nr. 2 78 n af markjorderne. - kr. 50,(kr. 15,-).
9. K.F.U.M.'s fritidshjem, parcel af matr.nr. 315 a at markjorderne, areal ca. 4.500 m2, 12,5 øre pr. m2 (12,5 øre pr. m2).

10. Forpagter Erik Glad Sørensen, Lille Valby, matr.nr11 c. Lille Valby, areal 27.140 m2,10 hkg byg pr. td. land (7,50 øre pr. m2 = 7,89 hkg byg pr. td. land).
11. Gårdejer Hans Olsen, Eskelev, Sønderup, matr.nr. 10 p, Sønderupnørre by. areal
30.074 m2, - 10 hkg byg pr. td. land (10 hkg byg pr. td. land).
12. Hestehandler Knud Hansen, Sorøvej 39, parcel af matr.nr. 4 e aj markjorderne. 291 m2 kr. 0,- (kr. 0,-).

13. Gårdejer Arne Hansen, Lyshøj, Slagstrupvej, matr.nr. 102 af markjorderne, areal
17.560 m2, - 10 hkg byg pr. td, land (kr. 750,-).

14. Forpagter Tage Sørensen, Holbækvej 110,- matr.nr. 157 af markjorderne, areal
5.157 m2, - 10 hkg hyg pr. td. land (6,25 øre pr. m2).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.5I3.2.
Vedtoges.

6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Vedr. udstykning af matr.nr. 5 b. Store Kongsmark by. Kirke Stillinge sogn.
Landinspektør P. Toft Jensen har 13.9.1973 fremsendt ændret udstykningsplan, hvor
efter en af de efter udstykningen fremkommende parceller ikke forenes med ejendommen
matr.nr. 5 t, således som oprindeligt påtænkt.
Økonomiudvalget har 16.10 1973 indstillet, at ændringen i udstykningssagen godken
des.
D.K..713.111.29/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges
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b. Økonomiudvalget har 16.10.1973 indstillet, at et af H. Jul. Fjerring A/S den 10.8.
1973 fremsendt.udstykningsforslag vedr. matr.nr. 21 c. Holmstrup by, og 8 al, Landsgrav
by, tilhørende Antvo A/S, - hvorved fremkommer 24 parceller beliggende ved 2 nye side
veje til Roarsvej, - godkendes på de vilkår, der fremgår af et af stadsingeniøren fremsendt
forsiag til parcelsalgserkiæring.
D.K..777.8.711.5.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 1.4.1973 fra Verner Schou, Rønnesholm 25, Sønderupnørre, på 6
grundejeres vegne om forhåndsgodkendelse af skelændring i forbindelse med tilkøb af
200 - 300 m2 landbrugsjord til hver af ejendommene matr.nr. 1 bp, 1 bq, 1 br, 1 bs, 1 bt
og 1 bu, Sønderupnørre by.
Økonomiudvalget har 9.10.1973 indstillet, at det meddeles ansøgeren, at en ansøgning
om den ønskede skelændring vil blive anbefalet overfor byudviklingsudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

/3$.

7. BYGGESAGER.

a. Ansøgning af 19.9.1973 fra Vagn Schjødt om dispensation fra bygningsreglementets
kap. 3.2.3. (afstand til skel: 2,5 m) for overdækning af en terrasse til ejendommen matr.nr.
223 c, Slagelse markjorder, Nørre Ås 44.
Ejendomsudvalget har 11.10.1973 indstillet, at det meddeles boligministeriet, at byrå
det ikke kan anbefale dispensationsansøgningen.
Lb.nr. 43/72 II.
Med 10 stemmer mod 5 stemmer, idet 4 medlemmer undlod at stemme, vedtoges det at
enbefale ansøgningen.

b. Ansøgning fra civilingeniør Mogens Elvensø for Sønderup Brugsforening om tilladelse
til ombygning af stueetagen i brugsforeningen på matr.nr. 1 o, Sønderupnørre by, således
at eksisterende beboelsesrum inddrages til forretningslokale.
Ejendomsudvalget har 1.10.1973 oplyst, at parkeringspladsbehovet skønnes maximalt
at blive 21 pladser, og at en på ejendommen eksisterende plads kan rumme ca. 30 biler.
Økonomiudvalget har 9.10.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget.
Lb.nr. 324/72 II.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning fra styrmand Jørgen Jensen om dispensation fra bygningsvedtægtens
§18, stk. 2 b (udnyttelsesgrad 0,20) for opførelse af en tilbygning på ejendommen matr.
nr. 8 gd, Landsgrav, Margrethevej 11, hvorved udnyttelsesgraden bliver 0,214.
Ejendomsudvalget har 11.10.1973 indstillet, at det meddeles boligministeriet, at byrådet
ikke kan anbefale dispensationsansøgningen.
Lb.nr. 486/73.
Med 12 stemmer mod 6 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme, vedtoges det at an
befale ansøgningen.
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d. Ansøgning af 19.9.1973 fra D.A.S.F., Slagelse Afdeling, om tilladelse til ombygning
af eenfamiliehus på matr.nr. 15 c, Kelstrup by.
Økonomiudvalget har 9.10.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget.
Lb.nr. 492/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 19.9.1973 fra arkitekt Hugo Holkjær for murermester Johs. Olsen om
byggetilladelse for opførelse af et eenfamiliehus med dobbelt garage på ejendommen
matr.nr. 22 d, Skovse.
Økonomiudvalget har 9.10.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget og fredningsnævnet.
Lb.nr. 499/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
f. Ansøgning fra prokurist Allan F. Hertz om dispensation fra bygningsvedtægtens § 18
(udnyttelsesgrad 0,1 ) og § 19, stk. 3 (bebyggelse 5 m fra skel) ved opførelse af en tilbyg
ning til sommerhus på matr.nr. 20 dx, Kirke Stillinge, beliggende Glentevej 3, Stillinge
Strand, idet udnyttelsesgraden bliver 0,114 med det påtænkte projekt og afstanden til øst
skel ca. 4 m og til nordskel ca. 3 m.
Ejendomsudvalget har 11.10.1973 indstillet, at dispensationsansøgningen anbefales
overfor boligministeriet.
Lb.nr.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

8. BOLIGSAGER.

Ansøgning af 21.8.1973 fra advokat Egon Høgh for Slagelse og Sorø Kreaturslagterier
A/S om tilladelse til at nedrive en beboelsesbygning med 4 mindre lejligheder beliggende
Danasvej 8 A.
Boliganvisningsudvalget har 5.10.1973 anbefalet ansøgningen for såvidt angår spørgsmå
let om nedlæggelse af lejlighederne, idet det er oplyst, at samtlige lejligheder nu er ledige.
(Se mødet 9.4.1973, pkt. 9 b).
D.K..778.52.6-8 A.
Blev imødekommet.
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MØDET LØRDAG DEN 3. NOVEMBER 1973.
Fraværende: Inger Munk Hansen.
Til behandling forelå:

1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
På grundlag af forslag af 29.10.1973 fra sportsudvalget har økonomiudvalget indstillet,
1. at der i anledning af S.B.I.'s 2; divisionsholds oprykning til 1. division afholdes en re
ception på Rådhuset den 4. november d.å., kl. 16.00, for klubbens spillere og ledere
med damer, samt at der ved denne lejlighed overrækkes S.B.I. en check på kr, 25.000,til hjælp til fortsat udbygning af det sportslige arbejde i klubben til fastholdelse af pla
ceringen i fodbold, og

2. at der overrækkes Slagelse Hockeyklub en check på kr. 1.000,- til klubbens arbejde
i anledning af, at klubben den 28. f.m. vandt pokalfinalen.
Bevillingerne foreslås afholdt af konto 20 09 16 03, Støtte til sport og andre ungdoms
formål, 1973/74.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges eenstemmigt.

MØDET MANDAG DEN 12. NOVEMBER 1973.
Fraværende: Palle Christoffersen.

Inden mødet oplyste borgmesteren, at Erik Asmund er udtrådt af den socialdemokra
tiske byrådsgruppe.
Til behandling forelå:

/3S.

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

f. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse af 1.11.1973 vedr. aflønning af
ikke-sygeplejerskeuddannede tilsynsførende ved husmoderafløsnings- og hjemmehjælpsord
ninger.
D.K..832.
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g. Fra kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomster gældende fra 1.4.
1973 mellem landsforeningen og Teknisk Landsforbund vedr.

1. konstruktørers ansættelsesforhold og
2. tekniske tegneres ansættelsesforhold.
D.K..832.
a.-h. Til efterretning.

2. AMDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 30.9.1973 fra haveforeningen »Fredly» om anvisning af ny jord til ca.
60 haver til erstatning for den jord, der skal afstås i 1974.
Ejendomsudvalget har 11.10.1973 foreslået, at der snarest søges etableret et koloni
haveområde på et ca. 30.600 m2 stort areal af matr.nr. 368 a, Slagelse markjorder, be
liggende mellem Skovstien og Skovvejen, - idet udvalget iøvrigt har indstillet, at den ny
etablerede havekoloni udlejes til kolonihavekredsen, og at det pålægges denne at give
haveforeningen »Fredly's» medlemmer førsteret ved uddelingen af haverne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Ejendomsudvalgets forslag vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 31.10.1973 indstillet, at byrådets ordinære møder den 10.
og 24.12.1973 aflyses, - og at der i stedet afholdes ekstraordinært byrådsmøde den 1 7.
12.1973, hvor kommunens regnskab for 1972/73 behandles.
D.K..077.6.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 16.10.1973 fra social- og sundhedsforvaltningens firmafodboldhold om
et tilskud til indkøb af sportsbeklædning.
Økonomiudvalget har 6.11.1973 indstillet, at der bevilges et tilskud på kr. 210,(konto 11 05 05 50, 1973/74).
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Fra økonomiudvalget er fremsendt forslag til vej- og udstykningsplan for et område
i Slagelse syd-vestlige bydel, begrænset af Korsørvej, Lillevangsvej, Skælskørvej og mo
torvejen. Området kan rumme ca. 250 parcelhusgrunde samt erhvervsområde langs Kor
sørvej.
I forbindelse hermed har udvalget indstillet, at der søges dispensation fra bygge- og
anlægsstoppet, således at man i 1974 kan anlægge foreløbige veje til 207 parcelhusgrun
de på kommunens ejendomme matr.nr. 1 p m.fl. af Slagelse markjorder og matr.nr.
1 a af Landsgrav.
Udgifterne er anslået til kr. 3,0 mill.
(Byrådet har tidligere vedtaget at søge om dispensation fra bygge- og anlægsstoppet for
kloakering af området).
D.K..777.8.711.5.
Forslaget godkendtes, - idet økonomiudvalgets indstilling iøvrigt vedtoges.
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e. Vedr. Slagelse sociale Boligselskabs byggeri på Byskovgård, matr.nr. 78 bæ, Slagelse
markjorder, foreligger byggeregnskab, hvorefter anskaffelsessummen erGruridudgifter

kr. 2.324.448,07

( 2.278.100,”)

Håndværkerudgifter

-

9.685.598,50

( 9.532.107,-)

Omkostninger

-

1.705.182,29

(1.919.359,-)

kr. 13.715.228,86

Momsrefusion

(13.729.566,-)

1.128.681,-

■

kr. 12.586.547,86

Stadsingeniørens og bygningsinspektørens bemærkninger er vedlagt udbetalingsbegæ
ringerne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Godkendtes.

f. Vedr. Fællesorganisationens Boligforenings byggeri på Byskovgård, matr.nr. 78 bz,
Slagelse markjorder, foreligger berigtigelsesbegæring, hvorefter anskaffelsessummen er:
Grundudgifter

kr. 1.904.800,88

( 1.888.100,-)

Håndværkerudgifter

-

6.973.191,90

( 7.883.738,-)

Omkostninger

-

1.258.299, TO

( 1.399.271,-)

kf.TO.jl 36.291,88

(11.171.109,-)

Stadsingeniørens og bygningsinspektørens bemærkninger er vedlagt udbetalingsbegæ
ringer ne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Godkendtes.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 25.10.1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 50.000,- til konto 16 03 08 02 50, 1973/74, Sportspladser og haveanlæg, til dækning
af udgifterne ved opsætning af læskure ved busholdepladser for de skolebusser, der kører
børn til Hallelevskolen og Ottestrup skole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 15.10 1973 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling på kr. 16.500,til konto 16.03 08 02 50, 1973/74, Sportspladser og haveanlæg, til dækning af udgiften
ved opsætning af 3 bagstopperhegn på Marievangsskolens idrætsanlæg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.
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c. Vejudvalget har 23.10 1973 indstillet, at der etableres asfaltramper ved samtlige af
mærkede fodgængero vergange i byområdet.
Udvalget har samtidig til dækning af udgiften ansøgt om en tillægsbevilling på
kr. 12.000,- til konto 18 05 06 01 03, 1973/74, Færdselsstriber, fodgængerovergange og
lignende.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.625.712.34.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 1.11.1973 fra sportsudvalget om en tillægsbevilling på kr. 5. 763,- til
konto 20 15 06 02, 1973/74, Fast ejendom, vedligeholdelse på Ungdomsborgen, til dæk
ning af udgiften ved etablering af et ventilationsanlæg i diskoteket på Ungdomsborgen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.428.
Bevilgedes.

AFHOLDELSE AF FOLKETINGSVALG DEN 4.12.1973.
(Se pkt. 13 på nærværende dagsorden).

For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Værkudvalget har 10.10.1973 til byrådets godkendelse fremsendt tillæg til en i 1972
oprettet lejekontrakt mellem værkudvalget og Botved Boats A/S vedr. grundarealer og
bygninger på matr.nr; 43 a, Slagelse markjorder, hvorefter selskabet yderligere lejer et
2.500 m2 stort areal med et gammelt hus for svovlrensning for kr. 25.500,-.
Udvalget har endvidere indstillet, at det tillades selskabet at nedrive det nævnte hus mod
betaling af en anslået nedrivningsværdi på kr. 2.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Godkendtes, - idet udvalgets indstilling iøvrigt vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 25.10.1973 indstillet, at kontorassistent Ruth Anna Jørgen
sen, skolevæsenets kontor, meddeles tjenestemandsansættelse som kummuneassistent Jra
1.1.1974.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 23.10.1973 indstillet, at kontorassistent Anni Margrethe Kruhøffer, skatteinspektoratet, meddeles tjenestemandsansættelse som kommuneassistent
fra 1.1.1974.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
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d. Økonomiudvalget har 31.10.1973 indstillet, at Irene Rønhorff Nielsen, Tjørneallé
7 meddeles ansættelse som ikke-tjenestemandsansat skolesekretær ved Søndermarks
skolen fra den 1.11.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
e. Økonomiudvalget har 6.11.1973 indstillet, at kommuneassistent John Jul Jensen,
arbejdsgiverkontrollen, udnævnes til overassistent med virkning fra 1.10.1973.
D.K..084.
Vedtoges.

f. Ansøgning af 14.3.1973 fra kommuneassistent H. Mandrup Tønnesen, kassekonto
ret, om udnævnelse til overassistent.
Økonomiudvalget kunne 6.11.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..084.
Kunne ikke imødekommes.
g. Sportsudvalget har 29.10.1973 indstillet, at et tilbud fra C.C. Brun A/S, Glumsø,
stort kr. 233.553,* excl. moms, på ekstrafunderingsarbejder vedr. svømmehallen accep
teres, hvorefter
a. svømmehallens gulvkote hæves 1 meter, og

b. der udlægges leca krybekælderdæk.
Udvalget har endvidere ansøgt om en tillægsbevilling stor kr. 268.585,95 til konto
31 05 10 50 01 tilformålet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.47.
Vedtoges, * idet den ansøgte bevilling samtidig blev givet
h. Ejendomsudvalget har 6.11.1973 indstillet, at udvalget bemyndiges til at admini
strere boligministeriets bekendtgørelse nr. 527 af 4.10.1973 om regulering af visse pri
vate byggearbejder.
D.K..778.5.073.551.
Vedtoges.

i. Vejudvalget har 31.10.1973 fremsendt projekt til regulering og delvis rørlægning
af Skidenrenden på strækningen mellem renseanlægget og Løvegade og i forbindelse
hermed indstillet:

1. at projektet godkendes,
2. at vejudvalget bemyndiges til at forhandle med de grundejere, der berøres af projek
tets L etape, om arealerhvervelser og erstatninger,

3. at 1. etape (anslået udgift kr. 1.200.000,-) udføres i vinteren 1973/74 under forudsæt
ning af, at der opnås dispensation fra bygge- og anlægsstoppet, og at der opnås forlig
med de berørte grundejere, og
4. at 1. etape udføres af kommunens entreprenørafdeling.
De samlede udgifter ved projektets gennemførelse er anslået til kr. 5.600.000,- incl.
moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..79.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges.
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k. På foranledning af en ansøgning af 15.9.1973 fra Sigrid Petersen, Trekanten 11, om
tilladelse til opførelse af 4 bygninger til grise, kaniner og høns har sundhedskommissionen
29.10.1973 anmodet om byrådets billigelse af at svinehold på ejendommen forbydes, jfr. bestemmelserne i sundhedsvedtægtens § 19, stk. 3.
D.K..823.16.
Blev tiltrådt.
l. Ansøgning af 26.10.1973 fra socialudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 7.000,- til
konto 14 02 05 19 02, 1973/74, Fritidshjemmet Ringparken, vedligeholdelse af fast
ejendom, til hjælp til dækning af udgiften ved udskiftning af hegnet omkring institutio
nens legeplads, - udgift iflg. tilbud kr. 12.060,-+moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.711.
Bevilgedes.

m. Fra økonomiudvalget er fremsendt 4 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført
indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

5. LEGATSAGER.
a. Økonomiudvalget har 23.10.1973 indstillet, at den ene af de 2 ledige legatportioner
(kr. 80,-) af justitsråd F.C. Bech og hustrus sølvbryllupslegåt tildeles Søren L.J. Jensen og
hustru.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

b. Økonomiudvalget har 23.10.1973 indstillet, at den ledige portion (kr. 450,-) af
F.C. Hansens legat for en ung håndværker i Slagelse by til videre uddannelse tildeles Jør
gen Hermansen.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

6. SALG AF FAST EJENDOM.
a. Ansøgning fra malermester Bent Jensen, Havretoften 1 7, om køb af en ca. 1.365 m2
stor parcel af matr.nr. 1 g af markjorderne, beliggende ved Rugvænget.
Økonomiudvalget har 23.10.1973 indstillet, at grunden sælges til ansøgeren for
kr. 35,- pr. m2. Tilslutningsafgift for el ved maximal elbelastning 40 kW: kr. 2,35 pr. m2
excl. moms og tilslutningsafgift for vand: kr. 1,13 pr. m2 excl. moms. Herudover vil være
at betale kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstykningsomkostninger.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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b. Specialarbejderskolen for Vest- og Sydsjælland har 11.10.1973 fremsendt medde
lelse om, at uddannelsrådet for specialarbejdere er sindet at tillade igangsætning af byg
geri afen specialarbejderskole i Slagelse i 1974/75, hvorfor skolen ansøger om forelø
bigt tilsagn om støtte hertil, da tilladelse til detailprojektering kun vil blive givet, så
fremt der på nuværende tidspunkt foreligger tilsagn fra de lokale myndigheder om til
skud til 15 % egenkapital. Udgiften til opførelse af skolen er anslået til kr. 12 mill.,
hvortil skal lægges ca. kr. 700.000,- til inventar og udstyr.
Skolen har foreslået, at det tidligere af Slagelse kommune givne tilsagn om at stille
en grund til rådighed annulleres, og at skolen i stedet køber grunden af kommunen til
en af arbejdsministeriet godkendt pris, og at Slagelse kommune og vedkommende amter
efter forhandling yder et nærmere fastsat kontanttilskud.
Økonomiudvalget har 31.10.1973 indstillet:
1. at specialarbejderskolen tilbydes et ca. 23.100 m2 stort areal af matr.nr. 8 d og 8 bq
af Holmstrup for en pris af kr. 50,- pr. m2 excl. tilslutningsafgifter for forsyningsled
ninger og kloakbidrag, og
2. at Slagelse kommune indestår for tilvejebringelse af egenkapitalen på ca. kr. 2 mill,
med forbehold af, at amterne (amtet) bevilger et bidrag hertil af passende størrelse,
på vilkår, at skolens byggeprogram forelægges byrådet til godkendelse.
Udvalget har iøvrigt oplyst, at bestyrelsen for specialarbejderskolen overfor økonomi
udvalget i dettes møde den 29. d.m. har oplyst, at arbejdsministeriet søger dispensation
fra byggestoppet med henblik på byggeriets påbegyndelse den 1.8.1974.
(Det bemærkes, at der den 23 7.1968 blev givet specialarbejderskolen tilsagn om støtte
i form af vederlagsfri overdragelse af et areal på 25.000 m2).
Til byrådets orientering er vedlagt et af arkitekt Tage Corfitsen udarbejdet forslag til
byggeri af erhvervsskoler på arealet mellem Vestre Ringgade og Slagelse - Næstved jern
banen, hvoraf det ses, at der er reserveret et areal på 33.000 m2 til specialarbejderskolen
og iøvrigt er afsat arealer til amtsgymnasium, handelsskole og en udvidelse af Teknisk
Skole samt til fælles faciliteter for alle 4 skoler.
D.K..073.511.2.
D.K..851.483.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, - men således at der, inden byggeriet påbegyn
des, fremsendes forslag til anvendelse, udnyttelse og bebyggelse af arealerne omkring
Teknisk Skole til byrådets godkendelse.

Mt.

7. FORPAGTNINGSSAGER.
a. Ejendomsudvalget har 11.10.1973 indstillet, at der med Statens Åndssvageforsorg
oprettes ny forpagtningskontrakt for 3 år indtil 31.3.1977 vedr. et 24.910 m2 stort areal
af matr.nr. 69 e, 69 r og 69 f, Slagelse markjorder, årlig afgift 10 hkg byg pr. td. land
(hidtidig afgift: 7,50 øre pr. m2 = 7,89 hkg byg pr. td. land).
Arealet fremkommer som restarealet af 2 tidligere af Statens Åndssvageforsorg forpag
tede arealer på ialt 28.463 m2, hvoraf er medgået 3.553 m2 til udvidelse af havekolonien
Østervang.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.
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b. Ejendomsudvalget har 11.10.1973 indstillet, at der tilbydes planteskoleejer A. Al
bert sen, at der oprettes forpagtningskontrakt for ca. 20.500 m2 af matr.nr. 1 p, Slagel
se markjorder, for 2 år, årlig forpagtningsafgift: 9 hkg byg pr. td. land.
Udvalget har oplyst, at Albertsen for tiden indtil 31.12.1973 har forpagtet bl.a. det
nævnte areal i henhold til en med Slagelse Kloster indgået forpagtningskontrakt, hidti
dig forpagtningsafgift: 7 I/2 td. byg pr. td. land.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.

c. Ejendomsudvalget har 11.10.1973 indstillet, at en med gårdejer Peter Hansen,
Baunehøj, indgået forpagtningskontrakt vedr. et ca. 85.000 m2 stort areal af matr.nr.
368 a, Slagelse markjorder, tilbydes forlænget for såvidt angår ca. 61.280 m2 for 1 år
fra den 1.4.1974, årlig forpagtningsafgift 8 hkg byg pr. td. land (hidtidig afgift: 7,50 øre
pr. m2 = 7,89 hkg byg pr. td. land).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.
d. Ejendomsudvalget har 29.10.1973 indstillet, at der for året 1974 oprettes en for
pagtningskontrakt med gårdejer Ditmar Hansen, Kirke Stillinge, vedr. matr.nr. 1 m, Kir
ke Stillinge, »Præstegårdsjorden», for en afgift på 8 hkg byg pr. td. land. Ditmar Hansen
har siden kommunesammenlægningen haft tilladelse til at dyrke arealet mod et vederlag
på kr. 1.320,-, uden at der har været oprettet kontrakt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.

e. Ejendomsudvalget har 29.10.1973 indstillet, at der i stedet for de med A/S De Dan
ske Spritfabrikker indgåede forpagtningskontrakter vedr. henholdsvis 46.911 m2 og
24.100 m2 af matr.nr. 12 e , Slagelse markjorder, der udløber 31.3.1974, oprettes en ny
kontrakt for 1 år vedr. et ca. 48.900 m2 stort dyrkbart areal af matr.nr. 12 e for en afgift
på 8 hkg byg pr. td. land.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.
f. Ejendomsudvalget har 11.10.1973 indstillet, at de med gårdejer Gustav Hansen, El
medal, og gårdejer Kaj Christensen, Valmuevej, indgåede forpagtningskontrakter vedr.
henholdsvis et areal på ca. 24 822 m2 (opmålt til ca. 24.920 m2) og ca. 64.813 m2 (op
målt til ca. 65.144 m2) af matr.nr. 6 h, Holmstrup, der udløber 31.3.1974, tilbydes for
længet for 1 år, forpagtningsafgift: 8 hkg byg pr. td. land (hidtil 6 1/2 hkg byg pr. td.
land).
Anbefalet af økonomiudvalget med den ændring, at arealerne begrænses, således at
forpagtningskontrakterne kommer til at omfatte henholdsvis ca. 19.238 m2 og ca.
28.107 m2.
D.K..073.513.2.
Vedtoges med den af økonomiudvalget foreslåede begrænsning.
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8. UDSTYKNINGSSAGER.

a. Ansøgning af 10.9.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for Forenede Danske Mo
torejere om godkendelse af udstykning af matr.nr. 15 ci, Slagelse markjorder, i 2 parcel
ler, hvoraf den ene, af areal 3.831 m2, beholdes af F.D.M. og den anden, af areal
1.077 m2, agtes afhændet til autoforhandler Kaj Møller til bebyggelse med en værksteds
bygning med beboelse.
Økonomiudvalget har 25.10.1973 indstillet, at ansøgningen godkendes på betingelse
af, at det sikres ved tinglysning, at d^r Då såvel Møllers nuværende ejendom (matr.nr.
15 cl} som på den fra matr.nr. 15 ci ùdstykkede parcel kun må forefindes een beboelses
lejlighed.
D.K..713.111.80/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 13.10.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for godsejer H. Buchardt
Petersen, Bjergbygård, og direktør Bent Nielsen, Sandved, om godkendelse af en udstyk
ningsplan for matr.nr. 12 n, 12 o og 12 æ, Kirke Stillinge by og sogn.
Stadsingeniøren har 31.10.1973 bemærket, at bygningsvedtægtens § 19, stk. 3 a, kun
tillader grundstørrelser på mindst 1.200 m2, men at byrådet kan tillade udstykning af
sommerhusgrunde ned til 800 m2, såfremt der foreligger en samlet godkendt plan for et
område på mindst 1 ha.
Økonomiudvalget har 6.11.1973 indstillet, at projektet godkendes på betingelse af,
1. at vejen anlægges med vendeplads

2. at vejen mellem matr.nr. 12 i og 12 o på den ene side og 12 n på den anden side vide
reføres som en 4 m bred sti fra vendepladsen til strandkanten,
3. at et vejprojekt fremsendes til vejudvalgets godkendelse, og
4. at der udføres hjørneafskæring ved vejudmundingen ind over matr.nr. 12 i.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med den ændring, at såvel vej- som stiprojekt
skal fremsendes til godkendelse.

9. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning fra Erik Horndrup, Skuerup, Vedde, om tilladelse til at sammenlægge 2
lejligheder på II. sal i ejendommen Fruegade 13.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.12-13.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 13.10.1973 fra John Børty Christiansen, Mariendals Alle 42, öm til
ladelse til at inddrage en 1 1/2 værelsers lejlighed på I. sal i ejendommen Holbergsgade 8
til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.22-8.
Blev imødekommet.

130

MØDET DEN 12.11.1973.

c. Ansøgning af 5.10.1973 fra NV, Slagelse Andelsslagteri, om tilladelse til at benytte
ejendommen Vestergade 10 til beboelse for ca. 20 gæstearbejdere.
Boliganvisningsudvalget har 26.10.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes for
såvidt angår den i stueetagen beliggende lejlighed, - således at det tiltrædes, at denne lej
lighed fremover udlejes som enkeltværelser;
D.K..778.54.85-10.
Boliganvisningsudvalgets indstilling vedtoges.

10. BYGGESAGER.

'

a. Ansøgning af 24.8.1973 fra rådgivende ingeniør P. Mørkenborg Hansen om dispen
sation fra en på matr.nr. 7 fæ, Holmstrup, Orgelvej 6, tinglyst deklarations afstandsbestem
melser for en carport med udhus, opført i en afstand af 0,3 m fra sti (krav: 2,5 m).
Ejendomsudvalget har 29.10.1973 indstillet, at den ansøgte dispensation gives.
Lb.nr. 396/72.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 26.9.1973 fra snedkermester Paul Nielsen om tilladelse til opførelse af
en pressenninghal på matr.nr. 55 gm, Slagelse markjorder, Rosenkildevej 52, i forbindelse
med eksisterende virksomhed på matr.nr. 55 fx.
Ejendomsudvalget har 11.10.Î973 indstillet, at det overfor boligministeriet anbefales,
at der gives den fornødne dispensation fra bygningsvedtægten (hallen agtes opført i bygge
område E 5, der er udlagt til parcelhus-, dobbelthus- og kæde- eller rækkehusbebyggelse).
Økonomiudvalget har 31.10.1973 indstillet, at det meddeles bygherren, at en ansøgning
om dispensation fra bygningsvedtægtens områdebestemmelse vil blive anbefalet på betin
gelse af, at der på ejendommen tinglyses bestemmelse om, at hallen skal fjernes inden ud
gangen af året 1983, samt at det bemærkes, at der ikke kan forventes anbefalet ansøgninger
om yderligere byggeri på ejendommen.
Lb.nr. 489/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, således at der ikke kan forventes anbefalet an
søgninger om yderligere erhvervsbyggeri på ejendommen.

c. Frøavlscentret Hunsballe A/S har 17.9.1973 fremsendt skitse til en projekteret udvi
delse af selskabets virksomhed ved Hunsballevej med 2 lagerhaller.
Økonomiudvalget har 1.11.1973 indstillet, at byrådet fraråder, at fredningslinierne mod
motorvejen og Antvorskov Ruiner overskrides.
Lb.nr. 490/73.
Vagn Høgh Jensen foreslog, at sagen tilbagesendes til økonomiudvalget til forhandling
med firmaet om en ændret placering af bygningerne.
Dette forslag forkastedes med 13 stemmer mod 4 stemmer, idet 3 medlemmer undlod
at stemme. Herefter vedtoges med 16 stemmer mod 2 stemmer, idet 2 medlemmer undlod
at stemme, at fraråde, at fredningslinierne tillades overskredet.

d. Ansøgning fra revisor Svend Nielsen, Astoftén 28, Svogerslev, om dispensation fra
en bestemmelse i § 2 i en på ejendommen matr.nr. 18 eq, Næsby ved Stranden, Kirke
Stillinge sogn, tinglyst deklaration, hvorefter der til opførelse af byggeri skal anvendes
nye materialer. Der ønskes opstillet et ca. 2 år gammelt sommerhus.
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Ejendomsudvalget har 29.10.1973 indstillet, at der - under forudsætning af, at grund
ejerforeningens godkendelse opnås, - gives den ansøgte dispensation på betingelse af, at
sommerhuset straks efter opstillingen behandles udvendig, således at det efter bygnings
myndighedernes skøn ikke virker skæmmende på omgivelserne.
Lb.nr.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

lU.

11. SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 22.10.1973 fra overlærer Inger Elisabeth Dall, Møllegårdsskolen, om
afsked fra 30.11.1973.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Sagen blev trukket tilbage af skolekommissionen.
b. Ansøgning af 12.10.1973 fra lærer Hanne Rovsing Nielsen, Marievangsskolen, om
afsked fra 15.10.1973.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

M

12. SOCIALSAGER.

KO.

13. AFHOLDELSE AF FOLKETINGSVALG DEN 4.12.1973.
Borgmesteren har 8.11.1973 tilskrevet byrådet således:
»I anledning af, at der i eftermiddag er udskrevet folketingsvalg til afholdelse tirsdag
den 4. december 1973 foreslås følgende:

1. Byrådet vælger 4 medlemmer til opstillingskredsens valgbestyrelse. Herudover repræ
senteres byrådet i valgbestyrelsen af borgmesteren, der iflg. folketingsvalgloven er
født medlem af og formand for opstillingskredsens valgbestyrelse.
2. Der vælges personlige suppleanter for de fornævnte 5 valgbestyrelsesmedlemmer.
3. Der træffes beslutning om afstemningsstederne, i hvilken anledning jeg foreslår, at
disse bliver.

1. Østre skole (for Slagelse bys østre afstemningsområde),

2. Vestre skole (for Slagelse bys vestre afstemningsområde),
3. Marievangsskolen (for området, der omfatter de tidligere Slagelse Set. Peders Ids.
samt Hejningeikommuner),

4. Lille Valby forsamlingshus (for området, der omfatter den tidligere Gudum kom
mune samt den vestlige del af den tidligere Slagelse Set. Mikkels Ids. kommune),
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5. Ottestrup skole (for området, der omfatter de tidligere Ottestrup, Kindertofte og
Sorterup afstemningsområder),
6. Hallelev skole (for området, der omfatter de tidligere Hallelev og Nordruplund af
stemningsområder),
7. Stillinge centralskole (for området, der omfatter den tidligere Stillinge kommune),
8. Havrebjerg skole (for området, der omfatter den tidligere Havrebjerg kommune).

4. Opklæbning af plakater på afstemningsstederne forbydes.

5. Der vælges 5 valgstyrere og suppleanter for samme til at forestå afstemningen på hver
af de 8 fornævnte afstemningssteder.
Valgstyrerne kan udnævnes dels blandt byrå
dets egne medlemmer, dels blandt de i kommunen boende vælgere, - d.v.s. at der på
hvert afstemningssted skal være mindst 1 byrådsmedlem. Uagtet det må forudses, at
en af byrådet valgt valgstyrer kan få lovligt forfald foreslås, - under hensyn til vælger
tallet 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:.................................(ialt 3),

Stillinge centralskole.......................... (ialt 2),

Ottestrup skole:................................. (ialt 2),
Øvrige 3 afstemningssteder: 1 på hver (ialt 3),
- dette forslag dog under forudsætning af, at de byrådsmedlemmer, der placeres på af
stemningsstederne i byområdet erklærer sig villige til i givet fald at blive overflyttet til
et afstemningssted i et af de øvrige distrikter.

6. Der udsendes valgkort til samtlige vælgere. Valgkortene anvendes til kontrol i stemme
lokalerne, - og der benyttes ikke stemmelister.
7. Der udpeges 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere til i henhold til indenrigsministe
riets cirkulærer af 5., 6. og 7. november 1970 at yde bistand ved stemmeafgivning på
sygehuset,alderdomshjem,plejehjem m.m.

8. 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-fformanden for valgstyrerne, ialt..................................................

44

Vestre skole: 7 lokaler å 5 4- 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 afstem
ningssteder å 5..........................................................................................

-30

Ialt

113

Under forudsætning af den nedenfor anførte gruppedeling vil der efter forholdstals
valgmåden tilkomme grupperne det ved hver enkelt anførte antal medlemmer:
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Valgbestybestyreise

Socialdemokratiet

Valgstyrere

Bistands
ydere sygehus
m.m.

Tilforord
nede (incl.
valgstyrere

3

19

1

54

Fællesgruppen af konservative,venstre
og radikale
2

17

1

49

Kommunister

1

5

Center-Listen

1

5

Lodtrækning mel
lem alle 4 om nr. 39
og 40.
Det bemærkes, at den af byrådet vedtagne ændring af valgdistrikterne m.v. ikke kan
sættes i kraft ved det forestående folketingsvalg, der skal foretages på grundlag af de i
januar måned udarbejdede valglister.»
Suppleanter:
ad 1. og 2. Følgende valgtes:
for nr. 1. C. Veysmann Jensen
1. (Borgmesteren, født medlem)
2. Viggo Larsen
for nr. 2. Frode Hansen
3. Arnold Pedersen
for nr. 3. Inger Munk Hansen
4. Georg Bjørsum
for nr. 4. Holger Jensen
5. Helge Jensen
for nr. 5. E. Lindequist Madsen

ad 3. og 4. vedtoges.
ad 5. Følgende valgtes:
Østre skole:
1. Viggo Larsen
2. Jens Olsen
3. E. Lindequist Madsen
4. Inger Nørgaard
5. Viggo Marker

for
for
for
for
for

Vestre skole:
1. Frode Hansen
2. Inger Munk Hansen
3. Helge Jensen
4. Henning Jensen
5. E. Anderberg

Suppleanter:
for nr. 1. Holmgaard Jensen
for nr. 2. Ricard Nielsen
for nr. 3. Rita Madsen
for nr. 4. Rita Madsen
for nr. 5. Eigil Rasmussen

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

Suppleanter:
for nr. 1. Høffer
for nr. 2. Høffer
for nr. 3. Høffer
for nr. 4. Jørgen Dann
for nr. 5. Jørgen Dann

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

Suppleanter:
for nr. 1. K. Möbius
for nr. 2. K. Møbius
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Suppleanter:
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Kr. Laursen
Kr. Laursen
K. Brandt Petersen
Knud Geck 1er
Erik Rasmussen

for nr. 3. Ditmar Hansen
for nr. 4. Ditmar Hansen
for nr. 5. Villi Christiansen
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Ottestrup skole:
1. C. Veysmann Jensen
2. Aase G ustaf sen
3. Egon Jacobsen
4. Jørgen Roth
5. Hans Larsen

Suppleanter:
for nr. 1. Steen Bach Nielsen
for nr. 2. Steen Bach Nielsen
for nr. 3. Steen Bach Nielsen
for nr. 4. Dagny Jensen
for nr. 5. Niels Erik Strandholm

Hallelev skole:
1. Georg Brandt
2. Ketty Petersen
3. Holger Jensen
4. Poul Fredebo Jensen
5. Eva Hallig

Suppleanter:
for nr. 1. Ebbe L. Jacobsen
for nr. 2. Ebbe L. Jacobsen
for nr. 3. G. Lystrup Andersen
for nr. 4. G. Lystrup Andersen
for nr. 5. J. Hallig

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

Suppleanter:
for nr. 1. Bo Danscher
for nr. 2. Bo Danscher
for nr. 3. Bo Danscher
for nr. 4. Johannes Hansen
for nr. 5. Johannes Hansen

Lille Valby forsamlingshus:
1. Axel Andersen
2. Tage Olsen
3. Kjeld Hansen
4. Tove Munthe Fog
5. Kærgaard Jensen

Suppleanter:
for nr. 1. Ejner Petersen
for nr. 2. Ejner Petersen
for nr. 3. Ejner Petersen
for nr. 4. Frederik Christensen
for nr. 5. Poul Erik Olsen

ad 6. Vedtoges.

ad 7. Følgende blev udpeget: Inger Munk Hansen og Inga Petersen,
ad 8. Vedtoges.

MØDET MANDAG DEN 26. NOVEMBER 1973.
Fraværende: Vagn Høgh Jensen og Georg Bjørsum.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

/57.

a.-i. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

k. Dansk almennyttigt Boligselskab har 5.11.1973 fremsendt meddelelse om de af
selskabet valgte medlemmer af Slagelse almennyttige Boligselskab.
D.K..074.
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l. Kommunernes Landsforening har 20.11.1973 fremsendt overenskomst mellem fore
ningen og Forbundet for offentligt ansatte/Dansk kommunal Arbejderforbund vedr. lønog ansættelsesforhold for dagplejemødre.
D.K..832.
m. Kommunernes Landsforening har 13.11.1973 fremsendt overenskomst mellem for
eningen og Danmarks Jurist- og Økonomforbund vedr. juridiske kandidaters og universi
tetsuddannede økonomers ansættelsesforhold.
D.K..832.

n. Kommunernes Landsforening har 13.11.1973 fremsendt overenskomst mellem bLa.
landsforeningen på den ene side og Forbundet for offentligt ansatte, Dansk kommunal
Arbejderforbund, på den anden side vedr. løn- og ansættelsesforhold for sygehjælpere.
D.K..832.
a.-n. Til efterretning.

/Ä.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Slagelse-Korsør Provsti og Provstiudvalg har 12.11.1973 anmodet om, at der fra
kontoen for den kirkelige ligning 1972/73 overføres et ekstrabeløb på kr. 700.000,- såle
des at kr. 200.000,- overføres til Set. Peders sogns kirkekasse og kr. 500.000,- til Set
Mikkels sogns kirkekasse;
Økonomiudvalget har 21.11.1973 anbefalet anmodningen, således at udbetaling fore
tages efter den 6.1.1974.
D.K..073.521.72/73.
Blev imødekommet, - til udbetaling efter 6.1.1974.
b. Vejudvalget har 7.11.1973 indstillet, at byrådet i henhold til § 34 i lovbekendtgø
relse nr. 423 af 11.9.1972 træffer bestemmelse öm pålæg af byggelinier med en indbyrdes
afstand på 24 m på kommunevej nr. 1 (Valbyvej) på strækningen fra krydset Ndr. Ringgade/Volden til umiddelbart nord for kommunevej nr. 252.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.6.
Vedtoges.

c. På foranledning af en henvendelse fra Centralsygehuset i Slagelse har vejudvalget 20.
11.1973 indstillet, at parkeringsforholdene ved Fælledvej ordnes således:
1. I Fæl ledvej s nordlige side etableres ubetinget stopforbud.

2. I Fælledvejs sydlige side etableres parkering i afmærkede båse med 2-timers parkering
i tiden kl. 8 - 20. P-skive påbudt
Udvalget har iøvrigt indstillet, at en af Centralsygehuset ønsket revision af vejskiltene
foretages under forudsætning af, at Centralsygehuset betaler udgifterne herved.
D.K..811.
Vedtoges.
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d. Ansøgning af 9.11.1973 fra ejendomsudvalget om en bevilling stor kr. 5. 730,- til
konto 20 02 10-5, 1973/74, Andre udgifter, til dækning af udgiften ved opsætning af
ca. 30 m autoværn ved campingpladsen i Bildsø.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..823.149.
Bevilgedes.

e. Vedr. campingpladsen ved Bildsø Skov.
Ejendomsudvalget har 9.11.1973 indstillet, at der etableres en hovedvandledning
fra Stillinge Strands vandværk til opsynsmandens hus, og at der her opsættes en udven
dig hane til brug for campisterne til aftapning af vand til madlavning.
Såfremt indstillingen vedtages, har udvalget endvidere ansøgt om en bevilling på
kr. 7.800,- til formålet (konto 20 02 10-05, 1973/74, Andre udgifter).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..823.149.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.
f. Værkudvalget har 8.11.1973 fremsendt dispositionsplan for fjernvarmemodning
af »Sydbyen» omfattende regnskabsårene 1974/75 til 1978/79. Nettoinvesteringerne for
de enkelte regnskabsår er opgjort til:
1974/75

921.260,- (bruttoudgift: 2.072.934,-)

1975/76

31,360,- (bruttoudgift: 1.941.934,-)

1976/77 2.321.225,- (bruttoudgift: 3.880.525,-)

1977/78 1.905.287,- (bruttoudgift: 2.812.907,-)
1978/79 * 165.840,- (bruttoudgift: 693.030,-).

Investeringerne er anslået under forudsætning af, at en for værkudvalget foreliggende
tidsplan for arealernes bebyggelse holder, samt under forudsætning af,

a. at kollektivbebyggelsen ønsker fjernvarme,
b. at der kan placeres en transportabel central på skolens areal ved Sejerøvej, indtil ho
vedforsyning til den permanente central i område Cl kan etableres,

c. at der kan placeres en midlertidig transportabel central i område A2 ved Idagårdsvej,
d. at boligforeningens skitseforslag tilnærmelsesvis følges med hensyn til mængde og
spredning af bebyggelsen,
e. at den permanente central kan placeres i område Cl, og at etableringen af centralens
1. byggeafsnit kan gennemføres, inden der opstår permanent varmebehov i områder
ne A2 og Cl,
f. at arealerne vest for Skælskørvej, der tænkes udlagt til villabebyggelse, pålægges
fjernvarmepligt, og at området forsynes midlertidigt, indtil central og ledningsnet i
områderne A2 og Cl er færdigetableret,

g. at Bl og B6 fjernvarmemodnes så sent som muligt, og efter at A2 og Cl er udbygget,
h. at institutionsbyggeriet i C2 udbygges i det skønnede omfang og til fjernvarme,

i. at fornødne dispensationer fra ministerielle restriktive cirkulærer kan opnås.
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Økonomiudvalget har 21.11.1973 for sit vedkommende anbefalet planen, - således at
tilslutningsafgiften fastsættes tH 20 øre pr. kcal, og kr. 10.000,* pr. parcelhus.
D.K..824.22.697.34.
Godkendtes med den af økonomiudvalget foreslåede tilslutningsafgift, - idet det for
udsættes, at der pålægges samtlige bebyggelser fjernvarmepligt i det omfang, det er mu
ligt for kommunen.

g. Skolekommissionen har 16.11.1973 indstillet, at der på skoleplanens §10 optages
en stilling som viceskoleinspektør ved Søndermarksskolen i lønramme 27, - gældende fra
1.8.1974.
D.K..851.12.
Vedtoges.

Udenfor dagsordenen.

h. Byrådet bemyndigede borgmesteren til at udpege en ny stedfortræder, såfremt såvel
en af byrådet til folketingsvalget den 4.12.1973 valgt valgstyrer som stedfortræderen for
samme får forfald.
D.K..074.

/«.

3. BEVILLINGSSAGER.
Ansøgning af 15.11.1973 fra vejudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1973/74:

a. konto 19 04 07-5, Drift af losseplads i GI. Holmstrup, kr. 20.000,-, og

b. konto 19 04 20-6, Renovationskørsel, fremmede vognmænd, kr. 20.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

4. FORSLAG TIL DISPOSITIONSPLAN FOR SLAGELSE KOMMUNE.
Efter den skete offentlighedskampagne har økonomiudvalget 21.11.1973 fremsendt
»rettelser og tilføjelser af 21.IL 1973 til Slagelse Dispositionsplan 73,2. Fortryk 1.10.
1973».
(Økonomiudvalgets indstilling samt de nævnte »rettelser og tilføjelser» er tilsendt byrå
dets medlemmer samtidig med nærværende dagsorden).
D.K..777.8.711.
Godkendtes med de af økonomiudvalget den 21.11. fremsendte rettelser og tilføjel
sen
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For lukkede døre.

!55\

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 12.11.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 7.900,- til konto 02 04 04 06 05, 1973/74, Marievej 1 - 7, vedligeholdelse, til dækning
af udgifterne ved istandsættelse m.v. af lejligheden Marievej 1, st tv.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
b. Ejendomsudvalget har 15.11.1973 indstillet, at arbejdet med nedrivning af forsam
lingshuset i Hejninge efter afholdt licitation, hvorved var indkommet 8 tilbud, overdrages
entreprenør Horst Schreiber, Ruds Vedby, for kr. 2.500,- excl. moms.
Udvalget har endvidere ansøgt om den fornødne tillægsbevilling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Vedtoges. - idet der samtidig blev givet den ansøgte tillægsbevilling.
c. Økonomiudvalget har 20.11.1973 indstillet, at der ansættes en teknisk assistent i
projektafdelingen på stadsingeniørens kontor i stedet for praktikant Abdel Sabri, hvis
praktikanttid udløber 31.12.1973.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har 21.1.1973 indstillet, at kommuneassistent Karin Edith Rønnow Jensen, folkeregistret, der opnår 9 års anciennitet som kommuneassistent den 15.
12.1973, udnævnes til overassistent fra 1.1.1974.
D.K..084.
Vedtoges.

e. Vejudvalget har 7.11.1973 indstillet, at der til aflastning af kloakledningerne i di
strikterne D, Di, Dy og Dy 1 etableres et regnvandsbassin på matr.nr. 69 br, Slagelse
markjorder (Slagelse Trælasthandel), - idet bassinet foreslås udført i henhold til et af
stadsingeniørens kontor udarbejdet projekt og overslag.
Vejudvalget har endvidere indstillet, at der optages forhandling med ejerne af matr.
nr. 69 bz, 69 bi, 69 br og 69 bh om fremføring af nye ledninger over de nævnte ejendom
me.
Udgiften er anslået til kr. 1 milL, der foreslås afholdt af konto 39 02 20 12 02, Regn
vandsbassin ved Holbækvej (ny konto).
Endelig har udvalget indstillet, at arbejdet udbydes i offentlig licitation, - idet det er
en forudsætning for arbejdets påbegyndelse, at der opnås dispensation fra bygge- og an
lægsstoppet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.29.
Vedtoges under forudsætning af, at kommunen erhverver jorden.
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f. Vejudvalget har 7.11.1973 indstillet:

a. at byrådet i henhold til lov nr. 288 af 7.6.1972 om private fællesveje, træffer beslut*
ning om, at den private fællesvej Siriusvej istandsættes og færdiggøres ved kommunens
foranstaltning for grundejernes regning,

b. at der gives grundejerne adgang til at afdrage vejbidraget (fordelt i forhold til de tilstø
dende ejendommes arealer) over 5 år med tillasg af rente 10 % p.a., og
c. at Siriusvej optages som kommunevej, når den er færdiganlagt.

Udvalget anslår udgifterne ved vejens færdiggørelse til kr. 30.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.
g. Vejudvalget har 3.10.1973 indstillet:

a. at byrådet i henhold til vejlovens § 23 træffer beslutning om, at en privat fællesvej over
matr.nr, 10 a, Kirke Stillinge, og en eksisterende skolesti i parcelhusområdet ved Solvæn
get optages som offentlig vej på hele strækningen fra Solvænget til Stillinge skole, og

b. at der i henhold til færdselslovens § 57, stk. 3, etableres forbud mod kørsel for alle mo
torkøretøjer. Forbudet skal dog ikke gælde for knallertkørsel.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.
h. Vejudvalget har 21.11.1973 indstillet, at de 3 ledige bevillinger til hyrekørsel i Slagel
se kommune tildeles følgende:

1. Vognmand Mogens Valdemar Bo Larsen, Kierulffsvej 56.

2. Taxichauffør Knud Ejner Ole Egekjær, Bekkasinvænget 9.
3. Taxachauffør Henry Jørgensen, Klokkestøbergade 15, eller
taxachauffør Poul Meicker, Albert Ibsensvej 76,1, tv.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 11 ansøgninger.
D.K..811.123.1.
Tildeltes:
1. Mogens V. Bo Larsen.
2. Knud E.O. Egekjær.
3. Henry Jørgensen.

.

6. VEJ- OG UDSTYKNINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDET I NORDBYEN.
Vejudvalget har 14.11.1973 fremsendt:

a. forslag til vej- og udstykningsplan (forslag IV), hvorefter planen er i overensstemmelse
med dispositionsplanforslaget, således at der friholdes et fredningsbælte mellem lande
vejen og udstykningen.
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Udvalget har oplyst, at Elmedals ejer, Gustav Hansen, har erklæret sig indforstået med,
at stamparcellen udstykkes og vej betjenes som foreslået af udvalget, idet ejeren dog
har forudsat, at kommunen udfører og bekoster ny indkørsel til ejendommen samt
raftehegn i ejendommens skel mod den 10 m brede vej.
Økonomiudvalget har 21.11.1973 indstillet, at forslaget godkendes under forudsæt
ning af, at de nødvendige tilladelser til at udføre den nye vejudmunding i Kalundborgvej samt til at opretholde en stiforbindelse ved den nuværende Rensevej opnås af amts
rådet,
b. projekt vedr. kloak- og vejanlæg på matr.nr. 6 h, Holmstrup, - hvilket arbejde er ind
stillet udført af kommunens entreprenørafdeling (indenrigsministeriet har 16.11.1973
meddelt dispensation fra bygge- og anlægsstoppet).

Vejudvalget har endvidere ansøgt om en bevilling på kr. 600.000,- til kloakarbejdet
(konto 71 54 50 00 00) samt kr. 960.000,- til 1. efa^e af vejarbejdet (konto 71 54 20 00
07).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 777.8.711.5.
D.K..073.511.2.003.13.
a. Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Godkendtes, - idet der endvidere blev givet de ansøgte bevillinger.

7. UDSTYKNINGSSAGER.
Ansøgning af 20.8.1973 fra R. Christiansen, Rådgivende Ingeniørvirksomhed l/S, Her
ning, for direktør Bøje Nielsen, Næstved, om dispensation fra følgende bestemmelse i par
celsalgserklæringen til udstykningsplanen for matr.nr. 64 u, 75 a og 263, Slagelse markjor
der:
»Mod Søndermarksvej skal der i en afstand af mindst 1 m fra vejskel anbringes og vedlige
holdes et 1 m højt tæt og ubrudt trådhegn, således at trafik til og fra området kun kan fin
de sted ad de godkendte udkørsler samt ad fodgængertunnelen.
På begge sider af hegnet skal plantes hæk eller andet levende hegn.»
Selskabet har endvidere ansøgt om tilladelse til ændret placering af det krævede tråd
hegn i oversigtsarealet for bebyggelsens stamvej.
Økonomiudvalget har 15.11.1973 indstillet, at den omhandlede deklarationsbestemmel
se ændres til:

»Mod Søndermarksvej skal der i vejskel anbringes og vedligeholdes et 1 m højt, tæt og
ubrudt trådhegn, således at trafik til og fra området kun kan finde sted ad de godkendte
udkørsler samt ad fodgængertunnelen.
Indenfor hegnet skal der plantes hæk eller andet levende hegn», samt
at der meddeles tilladelse til at hegnet i oversigtsarealet for bebyggelsens stamvej placeres
som ønsket.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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8. BYGGESAGER.
a. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 8.3.1973 anmodet om en udtalelse i
anledning af en ansøgning fra arkitekt Søren Lotz om tilladelse til udvidelse af Hallelev
Forsamlingshus, matr.nr. 1 c, Hallelev by.
Økonomiudvalget har 21.11.1973 foreslået, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
D.K..078.51.
Anbefales.
b. Ansøgning af 25.10.1973 fra fabrikant Ole Egemar, Handy House, Thorvaldsensvej 28, matr.nr. 8 q, Holmstrup, om dispensation fra udnyttelsesgraden 0,20 på ejendom
men for udvidelse af eksisterende virksomhed, således at udnyttelsesgraden efter udvidel
sen andrager 0,27.
(Ejendommen er beliggende i et område, der i bygningsvedtægten er udlagt til åben, lav
boligbebyggelse).
Ejendomsudvalget har 9.11.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet, - og denne indstilling er 21.11.1973 tiltrådt af økonomiudvalget.
Lb.nr. 11/72 II.
Anbefales.

c. Ansøgning fra kordegn A. Roelsgaard, Islandsvej 9, matr.nr. 55 ke, Slagelse mark
jorder, om tilladelse til at opføre en carport med udhus over en på ejendommen eksiste
rende kloakledning, uagtet en på ejendommen tinglyst bestemmelse om, at der ikke må
opføres bygninger over kloakledningen.
Ejendomsudvalget har 21.11.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes på betin
gelse af, at en deklaration med følgende bestemmelser tinglyses på ejendommen:

a. Funderingen af carporten skal udføres som punktfundamenter.
b. Disse punktfundamenter skal holdes mindst 1 m fra kloakledningens midtlinie målt
vandret.
c. Gulvet i carport og udhus må ikke udføres som ubrudt betongulv, men skal udføres
f.eks. af fliser og kun i køresporene.

d. Eventuelle merudgifter ved reparations- og eftersynsarbejder som følge af carportens
placering afholdes af den, der til enhver tid er ejer af matr.nr. 55 ke, Slagelse markjor
der.
e. Retablering af skader på bygningen i forbindelse med arbejder som nævnt under d er
Slagelse kommune uvedkommende.
(Vejudvalget har 19.11.1973 tiltrådt indstillingen).
Lb.nr. 551/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning fra entreprenør Svend Andersen, Strandvejen 118, om dispensation fra
afstandsbestemmelsen i BR 72, kap. 13, stk. 3, for et udhus opført 60 cm fra skel uden
forud indhentet byggetilladelse på ejendommen matr.nr. 6 bb, Store Kongsmark (krav
2,5 m fra skel).
Ejendomsudvalget har 9.11.1973 indstillet, at ansøgningen ikke anbefales overfor bo
ligministeriet.
Lb.nr.
Tilbagesendtes til ejendomsudvalget til fornyet overvejelse.
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e. Ansøgning af 22.9.1973 fra cykelhandler Jens Robert Fagerberg, Akjærsgade 16,
om dispensation fra den på ejendommen matr.nr. 18 gr, Næsby ved Stranden, tinglyste
bebyggelsesplan for opførelse afen carport med udhus, der ønskes placeret uden for
byggefelterne.
Ejendomsudvalget har 9.11.1973 indstillet, at den ansøgte dispensation gives.
Lb.nr.
Bevilgedes.

9. BOLIGSAGER.

/59.

a. Ansøgning af 30.10.1973 fra Ejnar Nielsen, Absalonsgade 21, st., om tilladelse til
at sammenlægge en 2 værelsers lejlighed med en 1 1/2 værelsers lejlighed på II. sal i
ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.2-21.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 29.10.1973 fra advokat Kr. Rask for maler Poul Henry A. Larsen,
Hellig Andersvej 11, om tilladelse til at inddrage en 3 værelsers lejlighed på I. sal i ejen
dommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.18-11.
Blev imødekommet.
c. Ansøgning af 29.10.1973 fra blikkenslagermester Charly Jensen, Nansensgade 7,
om tilladelse til at inddrage en 2 værelsers lejlighed i ejendommen Nansensgade 5, st. th.,
til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 9.11.1973 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.41-5.
Kunne ikke imødekommes.
d. Ansøgning af 29.10.1973 fra slagtermester Kurt Sørensen om tilladelse til at ind
drage en 2 værelsers lejlighed på I. sal i ejendommen Smedegade 4 til indretning af perso
nalerum for en nuværende lejers virksomhed.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.72-4.
Blev imødekommet.

10. SKOLESAGER.
Skolekommissionen har 13.11.1973 Indstillet, at lærer Inger Grønbore. Panthobn v

Vedtoges.
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11. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 17. DECEMBER 1973.
Fraværende: Vagn Høgh Jensen og Carl Veysmann Jensen.
Til behandling forelå:

/Q

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. * e. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
f. Kommunernes Landsforening har fremsendt overenskomst (1973) mellem forenin
gen og Maskinmestrenes Forening vedr. maskinmestres ansættelsesforhold.
D.K..832.

g. Kommunernes Landsforening har fremsendt overenskomst (1971) mellem bl.a.
foreningen og Ingeniør45ammenslutningen vedr. teknikumingeniørers ansættelsesforhold.
D.K..832.
h. Slagelse Centralbiblioteks beretning 1972/73.
D.K..852.077.7.
a. - h. Til efterretning.

Ul.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kulturudvalget har 26.11.1973 indstillet, at en gammel Støgelse-film. tilhørende
Gerner Mortensen, Hans Tausensgade 13, kopieres i 2 eksemplarer (1 til historisk arkiv
til almindeligt udlån og 1 til G. Mortensen mod, at original-filmen overdrages til kommu
nen). Udgiften er anslået til kr. 2.500,-.
Udvalget har endvidere foreslået, at kopieringen udføres ved Centralbibliotekets for
anstaltning.
Under forudsætning af at ovennævnte tiltrædes, har udvalget samtidig ansøgt om en
tillægsbevilling.
Anbefalet af økonomiudvalget, herunder at der gives den fornødne tillægsbevilling til
konto 17 07 06’6, 1973/74, diverse udgifter.
D.K..071.
Vedtoges, - herunder en tillægsbevilling på kr. 2.500,-.
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b. Økonomiudvalget har 11.12.1973 indstillet, at Gudum kirke overdrages SlagelseKorsør Provsti og Provstiudvalg, og at der, - foruden betaling for den igangværende
istandsættelse af krucifixet i kirken, - tilbydes et beløb på kr. 50.000,- til dækning af
udgifterne ved de til og med synet i 1972 udsatte arbejder.
D.K..073.54.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 2.11.1973 fra Slagelse-FDF-orkester om et tilskud på kr. 15.482,til fornyelse af diverse musikinstrumenter.
Sportsudvalget har 4.12.1973 indstillet, at der ydes et vist tilskud til formålet.
Økonomiudvalget har 11.12.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 15.482,-.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, idet byrådet samtidig vedtog en tillægsbevil
ling på det anførte beløb til konto 23 05 11-3, 1973/74.
d. Vedr. Fællesorganisationens Boligforenings og Slagelse sociale Boligselskabs byg
geri i Sydbyen.
Skrivelse af 27. f.m. fra H. Jul. Fjerring A/S med bekræftelse på, at udgifter til of
fentlige anlæg fordeles således:

Ærøvej.Forlængelse af vejen incl. afvanding, etablering af fortove og gadebelysning be
tales af kommunen.
Kloakledninger: Hovedkloakledninger for regn- og spildevand betales af kommunen.

Offentlig sti (mod Næstvedbanen) anlægges og betales af boligselskaberne incl. trappe
forbindelse til Skælskørvej men excl. underføring under I dagårdsvej. Stien overtages ved
færdiggørelsen af kommunen.
Anbefalet af økonomiudvalget med undtagelse af, at den nævnte sti ikke overtages af
kommunen.
D.K.. 778.532.
Blev tiltrådt med den af økonomiudvalget anførte undtagelse.
e. Forhåndsansøgning af 30.11.1973 fra Dansk almennyttigt Boligselskab for Fælles
organisationens Boligforening og Slagelse sociale Boligselskab om godkendelse af projekt
til opførelse af 23 boligblokke (3 etager) med 462 lejligheder i »Sydbyen», matr.nr. 4 cx,
Antvorskov.
Grundudgifter.......................................................................................

kr. 10.363.000,-

Håndværkerudgifter...............................................................................

- 59.186.000,-

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

-

lalt...........................................................................................................

kr. 81.000.000,-

11.451.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget med den tilføjelse, at Helge Jensen forbeholdt sig sin
stilling, indtil han havde fået lejlighed til at sætte sig nærmere ind i planerne.
D.K..778.532.
Et forslag fra E. Anderberg om sagens tilbagesendelse til økonomiudvalget til fornyet
behandling blev forkastet med 10 stemmer mod 1 stemme, idet 8 medlemmer undlod at
stemme. Herefter vedtog byrådet med 15 stemmer mod 2 stemmer, herunder E. Ander
berg, - idet 2 medlemmer undlod at stemme - at anbefale projektet på betingelse af,
1. at byggeriet færdiggøres successivt med afslutning 1.11.1976, og
2. at der etableres separatmåling for såvidt angår el- og varmeforbrug.
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f. Vestsjællands amtskommune, amtsvejvæsenet, har 16.7.1973 forespurgt,
1. om Slagelse kommune agter at fastholde ønsket om ændring af afmærkningen ved mo
torvejstilslutningen ved Skovse, hvorefter trafikanter til Kalundborgvej ledes ad mo
torvejen til udfletningsanlægget ved Ny Næstvedvej og derfra videre ad Vestre Ringga
de i stedet for som tilfældet er nu gennem byen, og
2. hvorvidt der måtte være bemærkninger til, at der fra motorvejen fra Vemmelev vejvi
ses til Slagelse vest, og at vejvisningen ved Ny Næstvedvej ændres til Slagelse centrum.

Vejudvalget har 26.11.1973 foreslået, at forespørgslerne besvares således:

ad 1. Benægtende.

ad 2. Anbefales.
Udvalget har samtidig fremsendt forslag til ændring af gennemkørselsesruterne gennem
Slagelse by.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.625.745.63.
Vejudvalgets forslag blev vedtaget.

g. Vejudvalget har 20.11.1973 indstillet, at der på stien fra Garvergårdsvej til butiks
centret genetableres belysning ved udskiftning af de eksisterende parklygter med vandal
sikret armatur.
Udvalget har endvidere ansøgt om en tillægsbevilling til dækning aj udgiften
kr. 18.400,- (konto 18 09 03-4, 1973/74, Belysning m.v., nyanlæg).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.625.745.8.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.

h. Skolekommissionen har 13.11.1973 fremsendt forslag til rettelser til et af Vestsjæl
lands amtskommune under 28.9.1973 fremsendt forslag om udbygning af undervisnings
væsen m.v. i henhold til skolestyrelseslovens § 35, hvorefter amtets forslag ajourføres ef
ter den faktiske udvikling.
Økonomiudvalget har 27.11.1973 fremsendt forslaget uden bemærkninger.
D.K..851.071.2.
Vedtoges.
i. Kommunernes Landsforening har 25.10.1973 henstillet, at kommunen ikke ændrer
hidtidig praksis med hensyn til ydelse af tilskud til efierskoleophold, uagtet at der ved
undervisningsministeriets cirkulære af 21.9.1973 er fastsat en ændret elevstøtteramme for
statsstøtte til elever på efterskoler, - idet Kommunernes Landsforening agter at indlede
forhandlinger med undervisningsministeriet om spørgsmålet.
Ungdomsskolenævnet og skoleudvalget har indstillet, at der fortsat ydes tilskud efter
de hidtil gældende regler.
Denne indstilling er tiltrådt af økonomiudvalget.
D.K..851.48.078.5.
Ungdomsskolenævnets og skoleudvalgets indstilling vedtoges.
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k. Ansøgning af 12.6.1973 fra »Stilladset» om et tilskud for sæsonen 1973/74,
Kulturudvalget kunne 24.9.1973 ikke anbefale ansøgningen under henvisning til, at:

1. »Stilladset» ikke optræder som en forening med en fast medlemskreds,
2. udvalget ikke ønsker at forskelsbehandle »Stilladset» og Vestsjællands Dramatiske
Forening, der intet kommunalt tilskud får,

3. »Stilladset» i forvejen får en kommunal støtte i form af gratis lokaler, lys og varme,
og

4. »Stilladset» har en meget let adgang til at søge støtte efter fritidsloven, men ikke øn
sker at gøre dette.
(Et medlem af udvalget: Pia Kiørboe,har anbefalet, at der ydes et tilskud på kr. 1.000/).
Økonomiudvalget har 6.12.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 2.000,- for
1973/74.
D.K..851.483.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 10 stemmer mod 7 stemmer, idet 2 med
lemmer undlod at stemme. Herefter bortfaldt et af Holger Jensen stillet forslag om, at
der blev ydet et tilskud på kr. 1.000,-.
l. Vestsjællands amtskommune har 13.11.1973 fremsendt forslag til en amtsplanlæg
ning af prøveforberedende kurser for voksenundervisning.
Voksenundervisningsnævnet har 26.11.1973 til forslaget bemærket følgende:
1. Kurset i Skælskør foreslås lagt under hovedkurset i Slagelse.
2. Ved et samarbejde mellem teknisk skole, amtsgymnasiet og kommunens skoler er det
muligt at tilvejebringe lokaler til såvel dag- som aftenundervisnjng.

3. Nævnet foreslår, at der optages forhandling mellem Slagelse kommune og Vestsjæl
lands amtskommune, gerne med deltagelse af eksisterende initiativtagere, om valg af
repræsentantskab og bestyrelse for de undervisningssteder, der anbefales oprettet i
Skælskør, Høng og Slagelse (vedr. selvejende institutioner med en heltidsansat leder).
Fritidskommissionen har 28.11.1973 tiltrådt voksenundervisningsnævnets udtalelse.
Økonomiudvalget har 11.12.1973 for sit vedkommende anbefalet, at de af voksen
undervisningsnævnet og fritidskommissionen fremsatte bemærkninger bifaldes med den
tilføjelse, at der bør sikres byrådet en rimelig repræsentation i den institution, der skal
drive de nævnte kurser.
D.K..851.483.073.551.
Økonomiudvalgets udtalelse blev tiltrådt.

m. Skoleudvalget har 16.11.1973 indstillet, at der foretages en regulering af lejebeta
lingen for Vesthallen, således at der til rengøring ydes et tillæg på 30 % for 1973/74 af
grundbeløbet kr. 350,- (merudgift på kr. 4.200,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
Vedtoges.
n. Ansøgning fra Ungdommens Venner om

1. tilladelse til opsætning af en ny boblehal som erstatning for den gamle, der blev to
talskadet den 19.11.1973, samt

2. et tilskud på kr. 125.000,- til delvis dækning af udgiften, der andrager kr. 282.485,-.
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Sportsudvalget har 4.12.1973 indstillet, at ansøgningen imødekommes, og under for
udsætning af, at denne indstilling vedtages, har udvalget samtidig ansøgt om en tillægs
bevilling på kr. 125.000,- til konto 20 09 16 00 03, 1973/74, Støtte til sport og andre
ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.795.893.
Med 18 stemmer mod 1 stemme vedtoges sportsudvalgets indstilling, - herunder den
ansøgte tillægsbevilling.
o. Ansøgning af 11.11.1973 fra Slagelse Taxa om følgende forhøjelser af de af byrå
det godkendte droschetakster:

Takst 1 : start kr. 3,60* 40 øre pr. 166,6 m (kr. 3,- *- 20 øre pr. 102,5 m).
Takst 2: start kr. 3,60+- 40 øre pr. 333,2 m (kr. 3,- + 20 øre pr. 205 m).

Ventetid: kr. 36,- pr. time (kr. 24,-).

Taksterne er inclusive drikkepenge.
Vejudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes på betingelse af:
1. at det i takstregulativets pkt. 5 anførte tillæg for natkørsel udgår, og
2. at der i hyrevognene opsættes skilt, der angiver, at drikkepenge er indregnet i taksametertaksten.

Økonomiudvalget har anbefalet vejudvalgets indstilling.
D.K..811.123.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Ansøgning af 21.11.1973 fra socialudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1973/7

1. konto 12 01 03 00 01, Hjælp til kur og pleje m.v........................................

kr. 50.000,-

2. konto 13 06 02 16 01, Plejehjemmet »Skovvang»: Terapimalerialer.........
3. konto 13 06 02 17 09, Plejehjemmet »Skovvang»: Telefon, annoncer og
kontorartikler..................................................................................................

4.000,-

-

4. konto 13 06 03 17 04, Sorterup alderdomshjem: Telefon, annoncer og
kontorartikler..................................................................................................

12.500,1.000,-

5. konto 14 02 11 10 50, Dagplejeformidlingen: Andre refusionsberettigede
udgifter...........................................................................................................

10.000,-

6. konto

15 03 0103 01, Hjemmesygeplejen: Pensionsforsikringspræmier. .

6.000,-

7. konto

15 03 0203 07, Hjemmesygeplejen: Pensionsforsikringspræmier..

6.000,-

8. konto

15 03 0208 03, Hjemmesygeplejen: Befordringsgodtgørelse...........

7.000,-

9. konto

15 04 1100 08, Børnetandplejen: Kontorhold.......

8.000,-

10. konto 15 04 23 00 03, Børnetandpleien: Tilskud til tandregulering.......

lalt.....................................................................................................................
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Udvalget har oplyst, at tillægsbevillingerne vil bevirke merindtægter på følgende refu
sionskonti:

11. konto 12 11 01 00 09, Statsrefusion........................ ................................

kr. 37.500,-

12. konto 13 08 01 00 03, Statsrefusion...........................................................

-

13. konto 14 02 11 34 01, Statstilskud.............................................................

lalt..........................................................................................................................

13.125,3.500,-

-

54.125,-

Anbefalet af økonomiudvalget, - bortset fra pkt. 9 (konto 15 04 11 00 08).
D.K..073.521.73/74.
a. 1.- 8. og 10. bevilgedes, - medens pkt. 9 efter anmodning fra socialudvalgets formand
tilbagesendtes til dette udvalg til fornyet overvejelse.
b. Ansøgning af 3.12.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling på kr. 7.500,til konto 02 04 04 06 05, 1973/74, til dækning af udgifterne ved istandsættelse af lejlighe
den Marievej 7, st. tv.
Anbefalet af ø ku nu. .uudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 19.11.1973 fra socialuovalget om en bevilling stor kr. 50.000,- til dæk
ning af udgifterne ved i en nvindrettet afdeling på De gamles Hjem, Sorøvej, at indrette et
skyllerum, etablere kaldeanlæg samt anskaffe et antal sengeborde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.61.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 19.11.1973 fra socialudvalget om en tillægsbevilling stor kr. 10.000,til konto 14 02 10 04 07, 1973/74, til indkøb af kørestole, optrænings- og behandlingsin
ventar til børnehaven »Byskovgård».
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.711.
Bevilgedes.

4. ÆNDRINGER I FORSLAG TIL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 OG 7.
a. Ansøgning af 3.12.1973 fra arkitekterne Steudel & Knudsen Pedersen om dispen
sation Jra den endnu ikke stadfæstede byplanvedtægt nr. 6 for Sydbyen for såvidt angår
farven på tagfladerne af boligforeningernes byggeri i Sydbyen, idet tagene ønskes udført
i brun eternit i stedet for som foreskrevet sort eller sortgrå.
Økonomiudvalget har 11.12.1973 indstillet, at farveændringen tillades, - og at by
planvedtægten for såvidt angår byplanområderne Al, A2, A3, B6, D2, D3 og D4 ændres
således, at man i stedet for »sorte eller sortgrå tagflader» foreskriver »brune eller rødbru
ne tagflader».
D.K..778.532.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges,
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b. Miljøministeriet har 30.10.1973 fremsendt forslag til diverse ændringer i det til
godkendelse indsendte forslag til partiel byplanvedtægt nr. 7 for Slagelse kommune.
Økonomiudvalget har 11.12.1973 foreslået, at ministeriets forslag til ændringer
godkendes således, at der foretages følgende ændringer i byplanvedtægten:

1. Bestemmelser om overkørsler til offentlige veje tages ud af byplanvedtægten. I ste
det tilføjes fodnoter om, at byrådet vil søge disse forhold reguleret efter vejlovgiv
ningens regler.

2. Bestemmelser om etablering af teglstensmur og beplantning mod Herrestræde tages
ud af byplanvedtægten. I stedet tilføjes en fodnote om, at byrådet vil søge disse
forhold ordnet ved overenskomster med grundejerne.
3. Zoneinddeling af ubebyggede arealer udgår af byplanvedtægten. I stedet indsættes
der i teksten (§ 12, stk. 12) faste normer vedr. udlæg og anlæg af parkerings- og
opholdsarealer.

Endvidere er foreslået, at der foretages følgende ændring, der ikke er forlangt af
ministeriet:

4. Bestemmelsen om udvidelse af Stenstuegade til 12 m bredde udgår af byplanved
tægten. I stedet bibeholdes den nuværende vejbredde på 10 m.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.

5. REGNSKAB 1972/73.
Slagelse kommunes regnskab for 1972/73 balancerer med kr. 62.136.875,19, - idet
økonomiudvalget har foreslået, at overskudet kr. 5.578.412,78 henlægges til:
dispositionsfonden med kr. 2.578.412,78 og

driftskapitalen med kr. 3.000.000,-.

D.K..073.526.72/73.
Med forbehold af eventuelle antegnelser fra revisionen godkendte byrådet regnska
bet, - herunder de i forhold til budgettet og andre bevillinger stedfundne overskridel
ser, - samt overskudets anvendelse som foreslået af økonomiudvalget.

For lukkede døre.

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ejendomsudvalaet har 3.12.1973 indstillet, at arbeidet med n^driv^ine a f baghu
set pa ejendommen Smedegade 23, - jfr. byrådets vedtagelse den 22.10.1973, pkt. 2 b,
overdrages A/S H.M.T.R.-73, v/Ejgil Larsen, Møllevej 3, Slagelse, for kr. 5.980,- incl.
moms.
Ved licitationen var indkommet 4 tilbud.
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Udvalget har endvidere ansøgt om den fornødne bevilling til konto 02 05 32 06 01,
1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

b. På foranledning af en anmodning fra Bent Nielsen Typehuse A/S om vandforsy
ning af 70 grunde på matr.nr. 69 ua og 69 ub, Slagelse markjorder, beliggende i Østby
en ved motorvejen, har værkudvalget 12.12.1973 ansøgt om den fornødne bevilling til
etablering af en vandledning fra Etterbjergbeholderen langs motorvejen og videre under
denne til den nævnte udstykning. Udgiften er anslået til kr. 43.000,- excl. moms.
Sagen behandles på økonomiudvalgets møde den 17.12.1973, der anbefalede bevil
lingen.
D.K..824.11.628.14.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 26.11.1973 fra kommuneassistent Hans Erik Melchiorsen, skattein
spektoratet, om afsked fra 31.12.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 21.11.1973 fra kontorassistent Inge Schelde, Centralbiblioteket, om
afsked fra 31.12.1973.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes.

e. Socialudvalget har 3.12.1973 indstillet, at sygeplejeassistent Knud Gang, Set. Hans
Hospital, Roskilde, ansættes i den ledige stilling som leder af De gamles Hjem i Kirke
Stillinge med tiltræden 1.1.1974.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
f. Ansøgning af 29.11.1973 fra teknisk assistent Tove Fodgaard, stadsingeniørens
kontor, om afsked fra 31.12.1973.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.
Bevilgedes.

g. Kommuneassistent Anne-Grethe Hansen har 29.11.1973 opsagt sin stilling ved
stadsingeniørens kontor til fratræden ved udløbet af igangværende barselsorlov.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.
h. Økonomiudvalget har 11.12.1973 indstillet følgende til den pr. 1.4.1973 ledige
stilling som kommunaldirektør:
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som nr. 1 : sekretariatschef Karl Rasmussen, Storstrøms amtskommune,
som nr. 2: økonomichef Vagn Kristensen, Skive kommune, og

som nr. 3: kontorchef Bente Rothmann, Slagelse kommune.
D.K..084.
Ved skriftlig afstemning faldt på
Karl Rasmussen 15 stemmer,
B. Rothmann 4 stemmer,

hvorefter Karl Rasmussen ansattes i stillingen fra 1. april 1974, eventuelt tidligere.

i. Vejudvalget har 20.11.1973 indstillet, at Svend Hansen, der har fungeret som for
mand i renovationsafdelingen fra 1.10.1973 aflønnes som månedslønnet formand på
lige fod med vejformændene efter en lønramme, omfattende skalatrinene 15 - 20.
Udvalget har endvidere indstillet, at der ved indplaceringen i den ny lønramme til
lægges Svend Hansen 8 års anciennitet, således at han straks kan opnå slutløn (skalatrin
Økonomiudvalget har 27.11.1973 indstillet, at Svend Hansen overenskomstansæt
tes fra 1.10.1973 på skalatrin 18 i lønklassen, skalatrin 15 - 20.
D.K..777.8.628.43.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
k. Vejudvalget har 6.12.1973 indstillet, at udvalget bemyndiges til at afholde åsteds
forretning med de for reguleringen af vejkrydset Byskovvej-Strudsbergsvej-Etterbjergvej
berørte grundejere, således at de, efter at arbejdet er udført, fremkomne afskårne hjør
nearealer tillægges ejendommene matr.nr. 55 hu, 55 hx, 278 s, 278 ai, 278 t og 278 u,
Slagelse markjorder, og oversigtsservitut pålægges matr.nr. 55 hx og 278 r. clagelse
markjorder.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.6.
Vedtoges.

l. Fra økonomiudvalget er fremsendt 1 ansøgning om skatteeftergivelse, påført ind
stilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. SALG AF FAST EJENDOM.
a. Forespørgsel af 12.11.1973 fra lærer Lars Henrik J. Jensen, Ottestrup skole, om
køb af den af ham beboede lærerbolig, hørende til Ottestrup skole.
Skoleudvalget har 30.11.1973 henholdt sig til den af udvalget afgivne principerklæ
ring af 30.11.1972, hvorefter lærerboligerne omkring landskolerne ikke sælges på nu
værende tidspunkt.
Økonomiudvalget har 11.12.1973 tiltrådt skoleudvalgets udtalelse. '
D.K..073.54.
Kunne ikke imødekommes.
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b. Ansøgning af 7.9.1973 fra Vagn Nielsen, Keldstrup. for forhenværende gårdejer
Niels Nielsen, Landsgrav, hvis ejendom, matr.nr. 1 a. Landsgrav, »Lillevangsgården»,
Slagelse kommune, har købt til overtagelse 1.9.1973,.om tilbagekøb af haven og stue
huset (eventuelt alle bygningerne) subsidiært om køb af grund i haven.
Stadsingeniøren har 16.11.1973 oplyst, at haven er planlagt udlagt til offentlige
formål (institution, park eller legeplads), hvilket ikke vil kunne gennemføres, såfremt
gårdens bygninger tilbagesælges.
Økonomiudvalget har 28.11.1973 indstillet, at ansøgeren tilbydes en parcel, der
kan midlertidigt vejbetjenes ad den nuværende indkørselsvej til gården på vilkår, som
gældende for Vandtårnslodden, - og således, at visse faciliteter (f.eks. fællesantenne) først
skal betales, når de er til rådighed, hvorimod tilslutning til fjernvarme er obligatorisk,
såfremt muligheden for tilslutning er tilstede ved byggeriets færdiggørelse.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. UDSTYKNINGSSAGER.

M

a. Ansøgning af 30.10.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen, for gårdejer Frederik
Hansen, Blæsinge, Havrebjerg, om udstykning aj matr.nr. 2 /, Blæsinge by, af areal
40. 785 m2, i 2 parceller, hvoraf den ene, af areal 8.274 m2, agtes afhændet til taksa
tor Frede Jensen, Helgesvej 4, til gartneri samt eventuel opførelse af beboelsesbygning.
Økonomiudvalget har 27.11.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..713.111.95/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Landsretssagfører Helge Petersen har 2.11.1973 fremsendt udkast til deklaration
og vedtægter for grundejerforeningen matr.nr. 2 ac og 6 a. Store Kongsmark by.
Økonomiudvalget har 27.11.1973 indstillet, at deklarationen og vedtægterne god
kendes.
D.K..777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 9.7.1973 anmodet om en udtalelse i
anledning af en ansøgning af 21.6.1973 fra arkitekt F. Uhlyarik, for murermester Eigil
Hansen, om tilladelse til udstykning af matr.nr. 1 m, Skovse, i 4 parceller, med henblik
på bebyggelse med helårshuse.
Stadsingeniøren har 23.11.1973 oplyst, at ejendommen er beliggende i landzone
samt indenfor 150 m fredningslinien langs motorvejen.
Økonomiudvalget har 6.12.1973 indstillet, at ansøgningen ikke anbefales.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 17.10.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for bygmester Verner
Hansen, Vemmelev, om godkendelse af en udstykningsplan for matr.nr. 121, Slagelse
markjorder.
Økonomiudvalget har 6.12.1973 foreslået, at udstykningsplanen godkendes på de
vilkår, der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklærina
D.K..777.8.711.5.
a’
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.
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9. BOLIGSAGER,

'?0.

a. Ansøgning af 20.11.1973 fra landsretssagfører Henning Jensen for møbelhandler
Erik Ellekær om tilladelse til at inddrage en lejlighed bestående af 4 værelser og 2
kamre, beliggende på IL sal i ejendommen GL Torv 7, til udstillings- og kontorlokaler.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.13-7.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 19.11.1973 fra Th. Ebbesen, Vestergade 4, om tilladelse til at
inddrage en 3 værelsers lejlighed pâ I. sal i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 10.12.1973 fremsendt ansøgningen med oplysning, at
ansøgningen er anbefalet af 2 medlemmer af udvalget, medens 2 medlemmer, heraf
formanden, ikke kunne anbefale, at ansøgningen imødekommes. 1 medlem undlod at
stemme.
D.K.. 778.54.85-4.
Med 13 stemmer mod 4 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme, blev an
søgningen imødekommet

10. BYGGESAGER.

/?/.

a. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 13.11.1973 anmodet om en udtalel
se i anledning af en ansøgning af 8.10.1973 fra exam, beslagsmed Verner Kristoffersen,
Jasminvej 60, om tilladelse til at placere en beslagsmedie og en beboelsesejendom på en
ca. 8.000 m2 stor parcel, der agtes udstykket fra Ærtebjerggård, matr.nr. 12 a, Lille
Valby, tilhørende Johs. Damsgård.
Økonomiudvalget har 6.12.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales for såvidt angår
et beboelseshus på ca. 150 m2 samt tilhørende smedie og ikke yderligere bebyggelse.
D.K..777.8.711.3.072.13.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 29.11.1973 fra rådgivende ingeniør Axel Hansen & Co., for SlagelseSorø Kreaturslagteri A/S, om tilladelse til at opføre en kølerumsbygning på matr.nr.
36 p, 36 q, 36 r og 36 z, Slagelse markjorder, Danasvej.
Bygningsinspektøren har 6.12.1973 oplyst, at matr.nr. 36 p, q og r er beliggende i
byggeområde F 1 (blandet bebyggelse) med en maximal udnyttelsesgrad på 0,4. Ved
projektets gennemførelse vil udnyttelsesgraden på de 3 omhandlede ejendomme andrage
henholdsvis 0,45, 0,6 og 0,5.
Økonomiudvalget har 11.12.1973 foreslået, at ansøgningen anbefales på betingelse af:
at de eksisterende boliger Danasvej 8, 10 og 12 nedlægges og nedrives, efterhånden som
de fraflyttes, eller lejerne anvises passende erstatningsboliger af slagteriet, sikret ved
tinglysning af en deklaration, således at beboelsesejendommene fjernes indenfor en
rimelig tidsfrist (2 - 4 år),
at matr.nr. 36 p, 36 q og 36 r sammenlægges med matr.nr. 36 z,

at der etableres de for virksomheden nødvendige parkeringspladser,
at arbejdstilsynet kan godkende projektet, og
at veterinærmyndighederne kan godkende projektet.
Lb.nr. 113/73 III.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges, således at tidsfristen for fjernelse af beboelses

ejendommene på Danasvej 8, 10 og 12 fastsættes til 2 år.
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c. Arkitekterne F. Juel Lauridsen & F. Uhlyarik har 5.11.1973 på en klients vegne
ansøgt om forhåndstilladelse til opførelse af en kontorbygning ved Hotel Postgården,
matr.nr. 120 a, Slagelse bygrunde. Forespørgslen fremkommer i forbindelse med klien
tens planer om køb af hotellet, og såfremt handelen går i orden, vil hotellet blive ned
lagt og værelserne udlejet som klubværelser.
Bygningsinspektøren har 16.11.1973 oplyst, at det areal, der påtænkes bebygget
med en kontorbygning, i dispositionsplanforslaget er udlagt som parkeringsplads.
Ejendomsudvalget og økonomiudvalget kan ikke anbefale ansøgningen.
Lb.nr. 588/73.
Kunne ikke imødekommes.
d. Ansøgning fra ingeniør Jørgen Ankjærgaard for viktualiehandler Karl V. Petersen
om dispensation fra afstandsbestemmelserne i bygningsvedtægtens § 19, stk. 3, jfr.
bygningsreglementet af 1972, kap. 13, stk. 3, for indretning af WC og håndvask i eksi
sterende udhus, der er placeret ca. 0,9 m fra vestskellet på ejendommen matr.nr. 20 bp.
Kirke Stillinge (krav 5 m fra ske’).
Ejendomsudvalget har 3.12.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet.
Lb.nr.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

11. SKOLESAGER.
Fritidskommissionen har 14.11.1973, med skoleudvalgets tiltræden, indstillet, at der
dispenseres fra reglerne om en afstand på 12 km mellem hjem og undervisningssted for
såvidt angår lærer Anne Jensen, der underviser på Slagelse Ungdomsskole, - således at
der ydes denne befordringsgodtgørelse med 30 øre pr. km (ialt pr. gang for 20 km).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.
Vedtoges.

12. SOCIALSAGER.

MØDET MANDAG DEN 14. JANUAR 1974.
Fraværende: Marie Andersen og Pia Kiørboe.
Mødet indledtes med, at borgmesteren ønskede byrådets medlemmer, kommunens
medarbejdere samt pressens repræsentanter og hele kommunens befolkning et godt
nytår.
Viggo Marker forlod mødet efter behandlingen af pkt. 4 a.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. - v. samt y. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
x. De uddannelsessøgende i Slagelse har 18.12.1973 oplyst, at foreningen »De uddan
nelsessøgendes Samarbejdsudvalg» er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 6.
12.1973 bl.a. med henblik på oprettelse af en værelsesanvisning for uddannelsessøgende.
D.K..078.51.

z. Fra Øernes Konsummælk-Selskab er 12.11.1973 fremsendt liste over engrospriser
for mælk og fløde m.v.,m gældende fra 16.11.1973.
Endvidere foreligger meddelelser af henholdsvis 6.12. og 17.12.1973 fra ØKS om
standsning af mælkedistributionen på onsdage samt anvendelse af Brik-pakninger i stedet
for Pure Pak til visse mælkeprodukter som følge af energikrisen.
D.K.. 778.2.073.6.
æ. Cirkulæreskrivelse af 18.12.1973 fra Kommunernes Landsforening om refusion af
kommunernes udgifter til dagplejeordninger.
D.K..832.
ø.Kommunernes Landsforening har 18.12.1973 fremsendt overenskomst mellem bl.a.
foreningen og Forbundet for offentligt Ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, vedr.
løn- og ansættelsesvilkår for plejehjemsassistenter og plejehjemsassistentelev er.
D.K..832.

aa. Kommunernes Landsforening har 11.1Z1973 fremsendt overenskomst mellem bl.a.
foreningen ng Økonomaforeningen vedr. løn- og arbejdsforhold for ikke-tjenestemandsan
satte økonomaassistenter.
D.K..832.
ab. Vestsjællands amtskommunes social- og sundhedsudvalg har 20.12. 1973 frem
sendt udbygningsplan for børnetandplejen i amtsområdet, idet det er oplyst, at amtsrå
det den 24.9.1973 har godkendt planen.
Amtets godkendelse af planen indebærer samtidig godkendelse af de børnetandplejepla
ner, som er udarbejdet i de enkelte kommuner i amtet
D.K..851.172.
a. - ab. Til efterretning.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Forespørgsel af 13.11.1973 fra »Helse» om kommunen ønsker at tegne abonne

ment pa bladet for 1974.
Socialudvalget har 20.12.1973 indstillet, at der indkøbes 2.000 eksemplarer.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..073.532.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning fra Andelsselskabet Lille Valby Forsamlingshus om et tilskud til for
samlingshusets drift.
Økonomiudvalget har 19.12.1973 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 1.000.
D.K 078.51.
Bevilgedes kr. 1.000,-.
c. Ingeniør E.L. Anderberg har 18.12.1973 foreslået, at

2. stk. 6, i byplanvedtægt

nr. 6. der er affattet således:
»På beboelseshuse skal alle udvendige mure opføres af teglsten. Til biystninger, al
taner og lignende mindre bygningsdele kan andre materialer dog også anvendes.
Alle tagflader skal være sorte eller sortgrå, og tage skal være afvalmede.»
i stedet affattes således:
»På beboelseshuse skal alle udvendige mure opføres af teglsten. Til brystninger og
altaner kan andre materialer dog anvendes.
Alle tagflader skal være brune eller rødbrune, og tage skal være afvalmede.»
Økonomiudvalget har 8.1.1974 indstillet, at den nuværende affattelse fastholdes.
D.K..777.8.711.4.
Forslaget blev forkastet med 12 stemmer mod 4 stemmer, idet 3 medlemmer undlod
at stemme.

d. Dansk almennyttigt Boligselskab har 26.11.1973 for Slagelse almennyttige Bolig
selskab til godkendelse og videresendelse til boligministeriet fremsendt supplerende og

afsluttende byggeregnskab samt lejebudget pr. oktober 19 7.1 vedr. afdeling Kierulffsvænge. Den endelige anskaffelsessum er opgjort til:
Grundudqift:

Håndværkerudgift:
Omkostninger:

kr.

1.477.503,46

(

1.473.995,05)

7.943.873,51

(

7.866.571,43)

1.979.572,38

(

1.769.258,31)

kr. 11.400.949,35

(11.109.824,79)

Den fremtidige leje pr. etagemeter er beregnet til kr. 100,55 mod hidtil kr. 104,73.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 778.532.
Godkendtes.

e. Vejudvalget har 18.12.1973 indstillet, at byrådet meddeler vejplanudvalget for
Vestsjællands amt, at man er interesseret i, at der i forbindelse med forlægningen af

hovedlandevej nr. 126 vest om Slagelse etableres et nyt tilslutningsanlæg ved hovedlandeveiens skæring med vestmotorvejen.
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Vejudvalget har endvidere foreslået, at byrådet samtidig meddeler vejplanudvalget,
at man, såfremt det nævnte tilslutningsanlæg udføres, er indforstået med det fore
liggende projekt, hvorved Skælskørvej forlægges vest om Slots Bjergby.
Anbefalet af økonomiudvalget.
For såvidt angår sidste pkt. har Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, ind
budt til en drøftelse af spørgsmålet den 22.1.1974, kL 15.00, i Sorø.
D.K^811.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges.
Det overlodes til vejudvalget at deltage i mødet i Sorø.

f. Efter at det af vejudvalget den 6.2.1973 fremsendte forslag har været fremlagt til
offentligt gennemsyn, har udvalget 8.1.1974 fremsendt ændret forslag til vejnavne for
kommuneveje i landdistrikterne samt forslag til ændring af nogle bestående vejnavne i
byområderne og i sommerhusområdet.
(Se mødet 12.2.1973, pkt 2 h).
D.K..811.121.1.
Forslagene vedtoges, således at der i den indre by, hvor vejudvalget finder det for
nødent, gives et rimeligt varsel inden ikrafttræden, der iøvrigt finder sted efter nærmere
aftale med skatteinspektør en.
g. Økonomiudvalget har 19.12.1973 indstillet, at en med bestyrelserne for gasforsy
ningerne i Korsør, Skælskør, Sorø og Ringsted, - under forbehold af byrådets godken
delse, - indgået aftale vedr. de i kontrakterne for gasforsyning fastsatte ptiser med virk
ning fra 1. oktober 1973 ændres til afregning på grundlag af produktionspris og iøvrigt >
på følgende vilkår:

1. afskrivningerne foreges til kr. 400.000,- årlig,
2. at der foretages en nærmere vurdering af Slagelse kommunes udgifter til produktion
og øvrige omkostninger, navnlig »pensionsudgiften»«

3. at afregningen finder sted efter en anslået a'conto pris fortsat månedsvis og med en
delig afregning ved afslutningen af regnskabsåret.
D.K..824.11.662.74.072.8.
Vedtoges.

h. Kommunernes Landsforening har 25.10.1973 forespurgt, hvorvidt Slagelse kommu
ne formelt har tilsluttet sig overenskomsterne om løn- og ansættelsesforhold vedr. husas
sistenter, ansat ved alderdomshjem m.v., husmoderafløsere og hjemmehjælpere samt ren
gøringsassistenter, - således at disse overenskomsters regier anvendes på det pågældende
personale i kommunen.
Økonomiudvalget har 1&12.1973 indstillet, at Slagelse kommune tilslutter sig over
enskomsterne.
D.K..83Z
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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i. Socialudvalget har 10.12.1973 indstillet, at de af nedennævnte selvejende dagin
stitutioner for 1974/75 udarbejdede budgetskemaer m.v. godkendes og videresendes
til socialstyrelsen:

1.

Centralsygehusets Børneinstitutioner, vuggestuen,

2.

Centralsygehusets Børneinstitutioner, børnehaven,

3.

K.F.U.M. & K's Fritidscenter,

4.

Vuggestuen Marievang,

5.

Børnehaven Marievang,

6.

Vuggestuen Rosenkilde,

7.

Børnehaven Rosenkilde,

8.

Slagelse Forældrekredsbørnehave,

9.

Slagelse Menighedsbørnehave,

10.
11.

Slagelse Børneasyl,

Stillinge Børnehave.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.711.
Socialudvalgets indstilling vedtoges.

k. Bildsøkolonien, forretningsudvalget, har 10.12.1973 fremsendt driftsregnskab for
tiden 1.11.1972 til 31.10.1973 samt status pr. 31.10.1973.
Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at regnskabet godkendes.
D.K..851.123.6.
Godkendtes.

3. BEVILLINGSSAGER.

/?6.

a. Ansøgning af 17.12.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 3.000,- til konto 02 03 17 06 02, 1973/74, matr.nr. 2 a og 3 a. Skovse og Otte
strup, Andre udgifter (»Langkærgård») til dækning af udgifterne ved reparation af
stuehustag og vindskeder samt reDaration af aulvene i ejendommens soveværelse og
kammer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 14.12.1973 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling stor
kr. 6.400,- til konto 02 04 04 06-5, 1973/74, til dækning af udgifterne ved diverse
fornødne reparationsarbejder i lejligheden Marievej 1, st.tv., - idet den af byrådet den
26.11.1973 givne bevilling på kr. 7.900,- er anvendt til reparationsudgifter i lejlighe
den Marievej 1, st.th.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 19.12.1973 fra vejudvaiget om følgende tillægsbevillinger for 1973/74
1. konto 19 02 01 11 09, Renseanlæg, bortkørsel af slam og ristestof. . . . kr. 160.000,2. konto 19 02 01 13 03, Renseanlæg, andre udgifter, vandprøver, telefon
m.v.....................................................................................................................

35.000,-

3. konto 19 06 06-07, Forbrændingscentral, maskiner og inventar............

60.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.
D.K..777.8.628.3.
Bevilgedes.

For lukkede døre.

177.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. Slagelse Renseanlæg.
Vejudvalget har 17.12.1973 indstillet,
1. at de eksisterende diffusorer i luftningstanken udskiftes med keramiske rørdiffusorer,
2. at der indkøbes et højtryksspuleagregat til rensning af diffusorer, og
3. at der etableres en ny pumpestation til retursiampumpning.

Under forudsætning af, at indstillingen vedtages, har udvalget ansøgt om den fornød
ne tillægsbevilling kr. 295.000,- til konto 31 05 09 05 00, Renseanlæg, 2. byggeperiode,
parcel 2.
Udvalget har endelig indstillet, at de nævnte arbejder overdrages I. Krüger A/S.
Anbefalet af økonomiudvalget, - og således at beløbet kr. 295.000,- tages fra posten
på anlægsbudgettet, kr. 1.000.000,- til regnvandsbassin ved Sorøvej.
Økonomiudvalget har samtidig vedtaget at anmode vejudvalget om at søge slagteri
ernes forurening nedbragt til det mindst mulige, så snart det er gørligt.
D.K..777.8.628.3.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling. Iøvrigt vedtoges
økonomiudvalgets forslag.
b. Vejudvalget har 8.1.1974 indstillet, at den ledige bevilling til hyrekørsel i Slagelse
kommune tildeles taxachauffør Henning Andersen, Holbergsgade 10.
Ved ansøgningsfristens udløo var indkommet 5 ansøgninger.
D.K..811.123.1.
Vedtoges.

c. Vejudvalget har 19.12.1973 indstillet, at en af taksationskommissionen for Vest
sjællands amtsrådskreds den 30.11.1973 afsagte kendelse vedr. den erstatning, som Sla
gelse kommune skal yde ejeren af matr.nr. 14 at. Næsby ved Stranden, i anledning af
arealerhvervelse og pålæg af oversigtsservitut til anlæg af en offentlig parkeringsplads
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og adgangsvej til stranden, tages til efterretning. Erstatningen er fastsat til kr. 35,- pr. m2
erhvervet areal og kr. 10,- pr. m2 oversigtsareal, hvorudover kommunen skal betale
kr. 2.600,- til delvis dækning af udgifter til vurdering og advokatbistand, således at kom
munens samlede erstatning andrager kr. 115.575,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1.
Vedtoges.
d. Økonomiudvalget har 8.1.1974 indstillet, at der i Kreditforeningen af kommuner i
Danmark optages et lån netto kr. 4.094.000,- i serie 33, 7 %, kurs 71.
Udvalget har gjort opmærksom på, at det i denne serie er muligt at erlægge ca. 90 %
af det ordinære afdrag med obligationer.
D.K..073.527.
Vedtoges.

e. Socialudvalget har 2.1.1974 indstillet, at kommuneassistent Jette Axeltoft Frede
riksen, Sorø, prøveansæitcs som tjenestemand i den ledige assistentstilling i social- og
sundhedsforvaltningen fra 1.3.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 9 ansøgninger.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
f. Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at følgende ansættes i de ledige stillinger
som teknisk assistent på stadsingeniørens kontor:

1. teknisk assistent Anne-Grethe Jørgensen, Klostergade 41, st.tv. (tiltræden 1.2.1974),
og
2. teknisk assistent Marianne Nielsen, Kvisselvej, Nielstrup, Strandby (tiltræden 15.1.
1974).

Der var indkommet 12 ansøgninger.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

g. Ansøgning af 6.12.1973 fra kommuneassistent Birthe Berthelsen, folkeregistret,
om

1. fortsat deltidsbeskæftigelse i tiden 1.1.1974 til 31.3J974 og
2. afsked med fratræden 31.3.1974.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Bevilgedes.

h. Vejudvalget har 20.12.1973 indstillet, at et tilbud fra murermester Frede V. Jør
gensen på kr. 24.505,- excl. moms for udførelse af hovedkloakledning i en sidevej til
Valmuevej accepteres.
Udvalget har endvidere foreslået, at der i entreprisesummen modregnes det a’conto
kloakbidrag på kr. 4,- pr. m2 (kr. 16.936,-), som i henhold til byrådets parcelsalgser
klæring af 13. november 1972 skal indbetales til kommunen.
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Endelig har udvalget indstillet, at arbejdet, der er en del af det samlede arbejde ved
kloakering af udstykningen fra matr.nr. 123, 124 og 131 af Slagelse markjorder tillades
igangsat straks.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges.
i. Vejtransportrådet, direktoratet for vejtransport, har 19.12.1973 anmodet om en
udtalelse i anledning af en ansøgning fra vognmand Hardy M. Nielsen, Skovsø, om til
ladelse til fragtmandskørsel på strækningen Korsør-København.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..811.113.078.6.
Anbefales.

k. Ejendomsudvalget har 14.121973 indstillet, at den pr. 1.4.1974 ledige stilling
som lejrchef ved Bildsø Camping besættes med Hanne Egede Christensen, Frølunde
Fed.
Anbefalet af økonomiudvalget.
Der var indkommet 5 ansøgninger.
D.K..823.149.
Vedtoges.
l. Socialudvalget har 4.1.1974 indstillet, at bestyrerinde Valborg Rasmussen, De gam
les Hjem, Strandvejen, efter ansøgning bevilges afsked 31.T2.1973 i stedet for 31.3.1974.
(Se mødet 2.7.1973, pkt. 27, og 1.10.1973, pkt. 22).
D.K..842.61.
Vedtoges.

/?«.

5. LEGATSAGER.
Socialudvalget har 18.12.1973 indstillet, at Elise Christine Møllers legat for året 1973
tildeles følgende:
(3 legatportioner hver):
1. Agnes H. Christensen, Smedegade 29,
2. Ella Finnich, Løvegade 12, II.,
3. Ellen Nielsen, Fisketorvet 4, II.,

(2 legatportioner hver):
4. Kristine N. Hansen, Baggesensgade 70,

5. Laura H. Mortensen, Vesterport 22,
6. Karen E. Petersen, Tordenskjoldsgade 25, sLth.,
7. Marie A. Petersen, Herrestræde 15,

8. Olga E. Petersen, Vesterport 22, I.,

9. Eleonora A. Sørensen, Klokkestøbergade 5, II.,
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10. Karen Marie Larsen, Klokkestøbergade 5. II.

(1 legatportion hver):

11. Marie M. Petersen,.Absalonsgade 14,
12. Juliane J. tarsen, plejehjemmet »Skovvang».

Økonomiudvalget har 3.1.1974 anbefalet, at indstillingen tiltrædes.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

6. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM.
a. Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at handelen vedr. en ca. 30.200 m2
stor parcel af matr.nr. 7 a, Havrebjerg, tilhørende gårdejer Anders Clausager, berigtiges pr, 1.4.1974, - uagtet der endnu ikke foreligger samtykke fra fredningsnævnet og
byudviklingsudvalget.
(Se møderne 27.3.1972, pkt. 5 b, 18.12.1972, pkt. 7 c, og 22.1.1973, pkt. 11).
D.K..073.511.1.
Vedtoges.
b. Økonomiudvalget har 19.12.1973 indstillet, at der af Slagelse Trælasthandel
erhverves et ca. 3.400 m2 stort areal af matr.nr. 69 br af Slagelse markjorder ved Hol
bækvej til regnvandshassin. Pris kr. 300.000,- med overtagelse 1. april 1974 og iøvrigt
på følgende vilkår:

Kommunen afholder udgifterne ved overtagelsen.

Udgifterne til landinspektør deles mellem køber og sælger.
Sælger betaler statsafgiften på 2 1/2 %.
Kommunen bekoster og udfører ændring af nødvendig tilkørselsrampe til trælasthan
delens bygninger-samt bekoster udgifterne ved fjernelse af fundamenterne til 2 barak
ker, der findes på arealet.
D.K..073.511.1.
Vedtoges.
c. Ansøgning af 12.9.1973 fra John Malling Rasmussen, Willemoesvej 37, om køb
eller leje af et ca. 345 m2 stort ubenyttet vejareal beliggende syd for pågældendes
ejendom matr.nr. 8 dp, Holmstrup.
Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at arealet sælges til ansøgeren for kr. 35,pr. m2 4- kloakbidrag kr. 3,05 pr. m2 iflg. kendelse, og således at der i skødet indsæt
tes en bestemmelse om, at arealet ikke må bebygges.
D.K..073.511.2.
Tilbagesendtes til økonomiudvalget til fornyet overvejelse.
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M

7. forpagtningssager.
a. Vedr, matr.nr. 8 d, 8 bq og 8 v af Holmstrup.
Ejendomsudvalget har 14.12.1973 indstillet, at der af gårdejer Peter Hansen, der
har dyrket ovennævnte arealer i 1972 og 1973, - uden at forpagtningskontrakt har
været oprettet, - opkræves en årlig afgift på 6 hkg byg pr. td. land, beregnet efter
kapitelstaksten fastsat i henholdsvis januar 1971 og januar 1972.
Udvalget har endvidere indstillet, at der tilbydes gårdejer Peter Hansen forpagt
ningskontrakt for tiden 1. januar - 31. december 1974 for såvidt angår 19.400 m2 af
ovennævnte areal på ca. 52.500 m2 mod en forpagtningsafgift på 8 hkg byg pr. td.
land.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
Ejendomsudvalgets indstillinger vedtoges.
b. Ejendomsudvalget har 3.12.1973 indstillet, at bygningen på ejendommen »Frederiksminde», matr.nr. 17 c, Skovse, nedrives, og at forpagtningen udbydes i offent
lig licitation.
(1 medlem af udvalget kunne ikke tiltræde denne indstilling for såvidt angår byg
ningens nedrivning).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
D.K..073.54.
Vedtoges.

8. UDSTYKNINGSSAGER.
a. I august 1972 vedtog byrådet i henhold til vandløbslovens § 70 a, stk. 2, at stil
le en ansøgning om udstykning i 2 parceller af matr.nr. 94 b, Slagelse markjorder, tilhørende Ingrid Petersen, Gartnervej 94 - i bero, indtil spørgsmålet om spildevandets
afledning har været behandlet i henhold til vandløbsloven.
Landsretssagfører Adolf Larsen har 14.9.1972 ansøgt om tilladelse til at gennemfø
re udstykningen, mod at der på den ubebyggede restparcel tinglyses en deklaration om,
at denne ikke yderligere kan udstykkes eller bebygges, før spildevandsforholdene er
bragt i orden.
Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at udstykningen godkendes på betingelse
af, at der på den ubebyggede restparcel inden sagens ekspedition tinglyses en deklara
tion med følgende indhold, idet byrådet forpligter sig til at aflyse deklarationen, så
fremt udstykningen ikke approberes:
1. På parcellen findes en kloakledning og en sivebrønd, der fører spildevand fra parcel 1
af matr.nr. 94 b. Disse kloakanlæg skal henligge uforstyrret,og brugerne af anlægget
skal have ret til at foretage vedligeholdelses- og reparationsarbejder i nødvendigt om
fang.
2. Parcellen må ikke bebygges eller yderligere udstykkes, før spildevandsforholdene er
bragt i orden ved tilslutning til offentlig kloak.

3. Påtaleret har Slagelse byråd.
D.K..713.111.47/72.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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b. Indenrigsministeriet har i anledning af en ansøgning om sammenlægning af ejen
dommene matr.nr. 11 k. Drøsselbjerg by og sogn, og matr.nr. 29 d, Bildsø by, Kirke
Stillinge sogn, hvorved 1.130 m2 overføres fra Slagelse kommune til Gørlev kommune,
anmodet om en udtalelse om, hvorvidt byrådet kan tiltræde en hertil svarende regule
ring af den kommunale og kirkelige inddeling.
Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales.
D.K..713.111.104/73.
Blev tiltrådt.

c* Landsretssagfører Helge Petersen har 14.12.1973 fremsendt udkast til deklaration
vedr. udstykningen af matr.nr. 123, 124 og 131, Slagelse markjorder.
Økonomiudvalget har 2.1.1974 indstillet, at deklarationen - der er i overensstemmel
se med parcelsalgserklæringen for området - godkendes.
D.K..777.8.711.4.
Godkendtes.
d. Ansøgning af 27.11.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for vognmand Carl-Erik
Overgård, om godkendelse af udstykningsforslag vedr. matr.nr. 8 a, Landsgrav, hvorefter
ejendommen udstykkes i 4 parceller, hvoraf de 3 agtes anvendt til bebyggelse med eenfamiliehuse til helårsbeboelse.
Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at udstykningen godkendes på de vilkår, der
fremgår afet af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 24.7.1973 anmodet om en udtalelse i
anledning af en ansøgning fra landinspektør A. Hartvig Sørensen, for ejendomshandler Karl
Nielsen, Slagelse, om tilladelse til udstykning i 2 parceller af ejendommen matr.nr. 21 a,
Bildsø, og bebyggelse af den nordlige parcel.
Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales, og at der for til
slutning til kloaknettet opkræves et kloakbidrag på kr. 5.000,- 4 stikudgifter.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
f. Ansøgning af 21.11.1973 fra H. Jul. Fjerring A/S for K.E. West A/S om godkendel
se af udstykningsplan for matr.nr. 19 c, Holmstrup, m.fl., omfattende 11 parceller.
Økonomiudvalget har 19.12.1973 indstillet, at udstykningsforslaget godkendes på de
vilkår, der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

9. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 16.12.1973 fra portør Otto Petersen, Fruegade 25, I. th., om tilla
delse til at inddrage en 2 værelsers lejlighed i samme etage i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.12-25.
Blev imødekommet.
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b. Ansøgning af 27.11.1973 fra Vestsjællands Kødcenter A/S, Løvegade 34, om til
ladelse til at inddrage en 3 værelsers lejlighed på I. sal i ejendommen til frokoststue,
omklædningsrum og arkiv’for-virksomheden.
Anbefalet af bolføanvisningsudvalget.
D.K.778.54.35-34.
Blev imødekommet.
c. Ansøgning af 9.12.1973 fra Harald Chr. Poulsen, Skælskørvej 52, om tilladelse
til at inddrage I. sals lejligheden i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.. 778.54.65-52.
Blev imødekommet.

/«.

10. BYGGESAGER.
a. Vedr. ejendommen matr.nr. 10 ci. Kirke Stillinge by og sogn, Kirkevænget 39.
Ejendomsudvalget har 6.12.1973 indstillet, at Slagelse kommune ansøger om dispen
sation fra afstandsbestemmelserne for såvidt angår en på ovennævnte ejendom opført
garage, hvis placering er i strid med-dé af Vestsjællands amt den 17.3.1972 offentliggjor
te byggelinier langs amtsvejen-Vemmelev - Kalundborg, idet man ved udstedelsen af byg
getilladelsen ikke har været opmærksom på disse byggelinier.
Anbefalet af økonomiudvalget.
Lb.nr. 66/72 II.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
b. I forbindelse med en ansøgning fra arkitekt A. B. Thomsen, Løvegade, Slagelse, om
dispensation for bebyggelsesplanens bestemmelser vedr. byggezone i forbindelse med på
begyndt opførelse afet sommerhus på ejendommen matr.nr. 18 ia, Næsby ved Stranden,
Kirke Stillinge sogn, tilhørende murermester Ove Jensen, har bygningsinspektøren op
lyst, at den igangværende bebyggelse er i strid med en af amtsrådet bekendtgjort bygge
linie langs amtsvejen Verfi ni elev-Kalundborg - og at man ikké har været opmærksom på
denne byggelinie ved udstedelsen af byggetilladelsen.
Ejendomsudvalget har 14:12.1973 indstillet, at der søges den fornødne dispensation
fra vej byggelinien.
Anbefalet af økonomiudvalget.
Ejendomsudvalget har iøvrigt indstillet, at der meddeles den ansøgte dispensation fra
den på ejendommen tinglyste byggezone.
Lb.nr.
Ejendomsudvalgets indstillinger vedtoges.

c. Ansøgning fra Lindy Hansen, Hejninge, om byggetilladelse for opførelse af en dob
beltgarage og et udhus på matr.nr. 23 a af Hejninge by og sogn.
Økonomiudvalget har 19.12.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 453/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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d. Ansøgning af 12.11.1973 fra arkitekterne H. Steudel og J. Knudsen Pedersen
for autoforhandler Erik Christensen, Korsørvej 15, om dispensation fra bygningsvedtæg
tens §17, stk. 3, (åben lav boligbebyggelse, eventuelt med mindre virksomheder, der be
tjener et lokalt behov) for opførelse af en udstillingsbygning for automobiler på ejendom
men matr.nr. 33 a, Landsgrav.
Ejendomsudvalget har 4.12.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
Lb.nr. 593/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning fra murer Harry Andersen, Skov se, om byggetilladelse for opførelse af
en tilbygning indeholdende garage og gildestue på matr.nr. 25 c af Skovse by, Ottestrup
sogn.
Økonomiudvalget har 19.12.1973 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsvalget.
Lb.nr. 607/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

hh.
11. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 21.12.1973 indstillet, at lærerstuderende Viggo Sørensen.
Søndermarksvej 31, 2., ansættes som timelærer fra 1.2.1974 ved Slagelse kommunale
skolevæsen, - under forudsætning af bestået lærereksamen.
D.K..851.11.
Vedtoges.

b. Skolekommissionen har 21.12.1973 indstillet, at lærer Inger E. Dall, Møllegårds
skolen, forfremmes til overlærer ved Slagelse kommunale skolevæsen fra 1.4.1973.
D.K..851.11.
Tilbagesendtes til skolekommissionen til fornyet overvejelse.
c. Skoleudvalget har 11.12.1973 indstillet, at et fra A /S Ejby Savværk indhentet
tilbud på borde, skole og katedre til bygning C 6, Søndermarksskolens 2. etape, accep
teres.
Tilbudssum kr. 50.278,- excl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vedtoges.

12. SOCIALSAGER.
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MØDET MANDAG DEN 28. JANUAR 1974.
Fraværende: E. Lindequist Madsen og E.L. Anderberg.
Borgmesteren bød Egon Jensen velkommen tilbage til arbejdet b byrådet efter orlovs
periodens udløb.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. - f. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
g. Kommunernes Landsforening har 17.1.1974 fremsendt regler om ansættelse som
tjenestemand på prøve i kommuner uden for hovedstadsområdet med henblik på senere
varig ansættelse.
D.K..087.41.
h. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt:

1. Overenskomst mellem foreningen og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund
1 Danmark vedr. løn- og ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansatte laborantele
ver, laboranter og laboratorieteknikere.
2 Overenskomst mellem foreningen og Den danske Dyrlægeforening vedr. dyrlægers
ansættelsesforhold ved levnedsmiddelkontrolinstitutioner i kommuner uden for ho
vedstadsområdet.

3. Overenskomst mellem foreningen og Blikkenslager- Sanitets- og Rørarbejderforbun
det, Dansk Elektrikerforbund, Dansk Metalarbejderforbund, Malerforbundet samt
Snedker- og Tømrerforbundet vedr. løn- og arbejdsforhold for time-, uge- samt må
nedslønnede håndværkere ansat i kommuner uden for hovedstadsområdet.

4. Overenskomst mellem foreningen og Landsforeningen af Forsorgsledere vedr. lønog arbejdsforhold for de på kommunale alderdomshjem samt syge- og plejehjem an
satte ledere uden uddannelse som statsautoriseret sygeplejerske samt disses ægte
fæller.
D.K..832
a. - h. Til efterretning.

2 ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, har 20.12.1973 meddelt tilladelse
til anlæg af en offentlig gangsti langs Vestmotorvejens nordside på strækningen mel
mel Skovvejen og en underføring ca. 1.100 m øst herfor samt dispensation fra bygge
liniebestemmelserne i det omfang, stien ligger indenfor byggelinien på betingelse af:
1. at stien uden udgifter for vejbestyrelsen kan forlanges fjernet eller flyttet i tilfælde
af motorvejens udvidelse, og
2 at vejbestyrelsen til enhver tid, såfremt den uhindrede adgang fra stien til motorve
jen efter vejdirektoratets skøn giver anledning til gener, kan forlange, at byrådet
lader opsætte ubrudt hegn på hele den 1.100 m lange strækning.

Vejudvalget og økonomiudvalget har indstillet, at de af Vestsjællands amtskommu
ne stillede betingelser accepteres.
D.K..073.511.1.
Accepteres.
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b. I forbindelse med udstillingen »Bedre Bolig 1973» fik P.S. Udstillingsselskab tilla*
delse til at disponere over matr.nr. 7 io og 7 ip, Holmstrup, Fløjtevej 3 og 5, til lege
plads.
Økonomiudvalget har 9.1.1974 foreslået, at matr.nr. 7 ip udlægges til permanent
legeplads for kvarteret, men således at »koteletbenet) til Fløjtevej beholdes af kommu
nen, samt at matr.nr. 7 io sælges som byggegrund.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.

c. Efter bekendtgørelse i dagspressen af byrådets beslutning i mødet den 22.10.
1973, pkt. 2 c, om nedlæggelse af Lille Valby afstemningsområde og henlæggelse af
dette til et nyoprettet Nordre afstemningsområde (Nørrevangsskolen) har en række
beboere fra Gudum anmodet om, at vælgerne fra Gudum sogn i stedet overflyttes til
afstemningsstedet i Hallelev.
Økonomiudvalget har 22.1.1974 - efter en forespørgsel hos de 81 vælgere indstil
let, at beboerne i det tidligere Gudum sogn henføres til afstemningsområde Hallelev,
hvilket var ønsket af 37, medens 34 har ønsket Slagelse.
D.K..074.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 10.12.1973 fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd om med
lemstilskud til de uniformerede ungdomskorps.
Fritidsnævnet har med skoleudvalgets anbefaling indstillet, at der ydes kr. 20,- pr.
medlem under 18 år (ialt 653 medlemmer = kr. 13.060,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Indstillingen vedtoges.

e. Turistforeningen for Slagelse og Omegn har 14.12.1973 fremsendt redegørelse
for de økonomiske følger for foreningen af, at kontorfællesskabet med Slagelse Er
hvervsråd er ophørt pr. 31.3.1973. Foreningens merudgifter til kontorhold udgør her
efter ca. kr. 28.000,- årligt.
Økonomiudvalget har 17.1.1974 indstillet, at der ydes foreningen et ekstraordinært
tilskud på kr.6.000,- for 1973/74, idet udvalget samtidig har ansøgt om den fornødne
tillægsbevilling til konto 23 05 08-7, 1973/74.
Udvalget har oplyst, at turistforeningen ved en drøftelse med udvalget har oplyst,
at driften af foreningen for 1974/75 vil kræve et ekstra tilskud fra kommunen på
kr. 33.500,-.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.
f. Ansøgning af 15.12.1973 fra Turistforeningen for Slagelse og Omegn om et tilskud
på kr. 1.000,- til et turistmæssigt propagandafremstød i Norge i tiden 5. - 23.3.1974.
Økonomiudvalget har 17.1.1974 indstillet, at ansøgningen imødekommes, idet ud
valget samtidig har ansøgt om den fornødne tillægsbevilling til konto 23 05 08-7,
1973/74.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.
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g. Dansk almennyttigt Boligselskab har 15.1.1974 fremsendt en redegørelse for de
økonomiske konsekvenser af en eventuel forlængelse til 30 måneder af den forudsatte
byggetid på 18 måneder af Fællesorganisationens Boligforenings og Slagelse sociale Bo
ligselskabs projekterede byggeri i Sydbyen. Prisen pr. m2 beboelsesareal er anslået til
kr. 2.535,73 mod kr. 2.352,73 ved en byggetid på 18 måneder.
Selskabet har endvidere beregnet udaiften Dr. m2 behoelsesarAal vaH følgende alter
native byggetider:
24 måneder kr. 2.450,73.
22 måneder kr. 2.412,73.

20 måneder kr. 2.397,73.
Økonomiudvalget har 22.1.1974 indstillet, at byggetiden ændres til 24 måneder, idet dog 1 medlem (Viggo Larsen) har indstillet, at byggetiden fastsættes til 18 måne
der og 1 medlem (Helge Jensen) at byggetiden fastsættes til 30 måneder.
D.K..778.532.
Forslaget om nedsættelse af byggetiden til 18 måneder blev forkastet med 11 stem
mer mod 4 stemmer, idet 4 medlemmer undlod at stemme.
Herefter vedtoges forslaget om nedsættelse af byggetiden til 24 måneder med 12
stemmer mod 5 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme.
h. Værkudvalget har 16.1.1974, som følge af stigningen i olieprisen, indstillet, at
ratebeløbene for fjernvarme 1973/74 for rateindbetalingerne, der skal finde sted den
11.3., 10.4. og 13.5.1974 forhøjes til det dobbelte beløb af det på billetterne anførte.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.697.34.003.13.
Vedtoges.

i. Forespørgsel af 3.12.1973 fra Slagelse Boldklub & Idrætsforening om byrådets
principielle stilling til et forslag om, at SBI forestår etablering og finansiering af tribune
og lysanlæg på Slagelse Stadion, men således at kommunen over en 10-årig periode af
drager og forrenter byggesummen, der er anslået til kr. 2.000.000,-. SBI har ladet udar
bejde et projekt, der er vedlagt sagen.
Sportsudvalget har 4.12.1973 fremsendt sagen med bemærkning, at udvalget kan an
befale princippet i den foreslåede fremgangsmåde.
Økonomiudvalget kunne 22.1.1974 ikke anbefale, at projektet nyder fremme,
idet udgiften til anlæggene skal holdes indenfor den af indenrigsministeriet for kommu
nen fastlagte investeringsramme, der er så snæver, at langt mere påkrævede anlæg har
måttet udskydes.
Økonomiudvalget kunne heller ikke anbefale den foreslåede finansieringsform, da ud
gifterne til de nævnte anlæg ikke adskiller sig fra kommunal anlægsvirksomhed på en må
de, der efter økonomiudvalgets opfattelse kan give anledning hertil.
D.K..855.3.795.893.
Økonomiudvalgets stilling til sagen blev tiltrådt.
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3. BEVILLINGSSAGER.

/W.

Økonomiudvalget har 15.1.1974 indstillet, at der gives en tillægsbevilling på
kr. 270.000,- til konto 24 15 00 00 09, Byplanarbejde m.v., 1973/74.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

4. VALG.

Som følge af, at fhv. indenrigsminister Egon Jensen er genindtrådt i byrådet fra 28.
1.1974 vil der være at foretage valg af et medlem til nedennævnte udvalg m.m. efter
overlærer Harry Eskildsens udtræden:
a. kulturudvalget,
b. ejendomsudvalget,
c. værkudvalget,

d. bestyrelsen for Magnus Birchs legat,

e. bestyrelsen for sporselskabet,
f. bestyrelsen for Slagelse Børnehaveseminarium,
g. arbejdsudvalget for lokalhistorisk arkiv,

h. fremmedarbejderudvalget,
i. skolebiblioteksudvalget,

k. det fælleskommunale skolebibliotek,
l. det rådgivende kontaktudvalg for amtets centralbiblioteker.
D.K..074.
Følgende valgtes:

Ad a. Viggo Larsen,
Ad b. Viggo Larsen,

Ad c. Egon Jensen,
Ad d. Egon Jensen,

Ad e. Egon Jensen,
Ad f. Harry Eskildsen,
Ad g. Marie Andersen,

Ad h. Viggo Larsen,

Ad i. Marie Andersen,
Ad k. Marie Andersen,

Ad I. Marie Andersen.
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5. ÆNDRING AF VEJNAVNE.
a. Vejudvalget har 23.1.1974 indstillet,
at Smedegade fremtidig begynder øst for Rådhuspladsen,
at ejendommene i Rådhuspladsens sydside får adresseændring fra Smedegade til Råd
huspladsen, og

at de 2 ejendomme, der ligger ved den korte gadestrækning mellem Nytorv og Rådhus
pladsen, får adresseændring fra Smedegade til Nytorv.
(Indstillingens vedtagelse medfører endvidere ændring af husnumrene i Smedegade samt
på Rådhuspladsen 2, 4, 6, og 8).
D.K..811.121.1.
Med 12 stemmer mod 3 stemmer, idet 4 medlemmer undlod at stemme, vedtoges det
at tilbagesende sagen til vejudvalget til fornyet overvejelse.

b. Vejudvalget har 23.1.1974 indstillet, at en privat sidevej til Krænkerupvej over
matr.nr. 20a m.fl., Havrebjerg, navngives: Smedelodden.
D.K..811.121.1.
Vedtoges.

/>/.

6. ÆNDRING AF SKOLEPLANEN.
Skolekommissionen har 28.12.1973 indstillet, at skoleplanen søges ændret pr. l.X.
1974, således at Lille Valby skole opføres på skoleplanen som heldagsskole med deraf
følgende bestemmelser om normering og klassificering af leder- og lærerstillinger samt
stillinger som fritidspædagoger.
Kommissionen har samtidig indstillet, at skolen normeres med plads til 16 elever med
adfærdsproblemer og psykiske lidelser samt 1 leder i lønramme 29, 2 lærere og 1 1/2 fri
tidspædagog.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Vedtoges med 16 stemmer mod 1 stemme, idet 2 medlemmer undlod at stemme.

/ft.

7. FORSLAG TIL BYUDVIKLINGSPLAN NR. 2 FOR SLAGELSE-EGNEN.
Fra økonomiudvalget er 22.1.1974 fremsendt et af stadsingeniøren den 16.1.1974 ud
arbejdet forslag til byudviklingsplan nr. 2.
D.K..777.8.711.3.
Godkendtes.
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For lukkede døre.

8. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Økonomiudvalget har 14.1.1974 indstillet, at følgende ansættes i ledige assistentstil
linger med tiltræden den 1.2.1974:
på borgmesterkontoret:

Else Marie Andersen, Slagelse,
på stadsingeniørens kontor:

Jane Nordgaard Christensen, Hillerød, og
Lone Stubager, Slagelse.

Til stillingerne var indkommet 28 ansøgninger.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
b. Kulturudvalget har 16.1.1974 indstillet, aX assistent Asta Hansen, Platanvej 1 7, an
sættes i den ledige stilling som deltidsbeskæftiget kontorassistent ved Centralbiblioteket
med tiltræden den 1.3.1974.
Anbefalet af rtknnnmindvalget.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 14 ansøgninger.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
c. Socialudvalget har 18.1.1974 indstillet, at familievejleder Henrik de Bang, der 14.1.
1974 har oplyst, at han ikke ønsker at fortsætte sit arbejde i socialforvaltningen, bevilges
afsked fra 31.1.1974.
Økonomiudvalget har 28.1.1974 indstillet, at afskedsbegæringen accepteres.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har 8.1.1974 indstillet, at kommuneassistent Birthe Henriksen,
skatteinspektoratet, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning fra 1.3.1974.
D.K..084.
Vedtoges.
e. Økonomiudvalget har 3.1.1974 indstillet, at kommuneassistent Kirsten R. Larsen,
Centralbiblioteket, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning fra 1.4.1974.
D.K..084.
Vedtoges.
f. Socialudvalget har 16.1.1974 indstillet, at sygeplejerske Gerda Mona Jacobsen, Trom
petvej 6, tjenestemandsansættes i den ledige stilling som afdelingssygeplejerske på pleje
hjemmet »Skovvang» fra den 1.1.1974.
D.K..084.
Vedtoges.
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g. Byggemodning af Elmedal, matr.nr. 6 h, Holmstrup by.
Vejudvalget har 9.1.1974 indstillet, at den gangtunnel under Dalsvinget, der indgår i
det af byrådet den 26.11.1973 godkendte projektekt, ikke gennemføres, og at man i ste
det lader stien krydse Dalsvinget ved en fodgængerovergang.
Bevillingen, der herved frigøres, har vejudvalget foreslået anvendt til en gangtunnel
under Kalundborgvej, således at der bliver forbindelse mellem boligområdet vest for ve
jen og erhvervsområdet øst for vejen.
I forbindelse med tunnelanlægget under Kalundborgvej skal den eksisterende sti
mellem Cellovej og Kalundborgvej sænkes, hvorved der medgår areal til skråningsanlæg.
Vejudvalget har samtidig anmodet om bemyndigelse til at afholde åstedsforretning vedr.
den nødvendige arealerhvervelse fra matr.nr. 6 a, Holmstrup by, tilhørende gårdejer Arne
Eriksen. Jonsgården.
Anbefalet af økonomiudvalget.
n.K. 777.8.711.5.
Vejudvalgets indstillinger vedtoges, - idet der endvidere blev givet udvalget den ansøgte
bemyndigelse.

h. Vedr. Slagelse svømmehal
Ejendomsudvalget har 14.12.1973 indstillet, at et tilbud fra C.C. Brun A/S på
1. enhedspriser for udvidede vinterforanstaltninger og

2. afgravning af et jordlag på ca. 45 cm
accepteres.
Under forudsætning af, at indstillingen godkendes, har udvalget samtidig ansøgt om
en tillægsbevilling på kr. 150.000,- til dækning af udgifterne ved udvidede vinterforan
staltninger og på kr. 27.605,40 til dæknina af udgiften ved den nævnte jordafgravning
(konto 72 02 02 05 04).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.47.
Vedtoges, - idet der endvidere blev givet de ansøgte tillægsbevillinger.
i. Økonomiudvalget har 15.1.1974 indstillet, at byrådet til amtsrådet afgiver udtalel
ser i overensstemmelse med de af stadsingeniøren, driftsbestyreren og bygningsinspektøren
afgivne bemærkninger til de af amtsrådet under henvisning til lov nr. 285 af 7.6.1972 om
udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden oe på søterritoriet, fremsendte
anmeldelser om udnyttelse af naturforekomster på følgende ejendomme:

1. Matr.nr. 12 a og 12 b, Blæsinge, tilhørende gårdejer OlaJ Andersen,
Stadsingeniøren har bemærket:
Såfremt grusgravningen fortsætter som forudsat i anmeldelsen, vil Blæsinge Bakker væ
re helt forsvundet inden år 2000, hvorimod det ved nedlæggelse af delvist forbud vil
være muligt at bevare en del af bakkelandskabet.
Der bør udstedes delvist forbud mod råstofindvinding på matr.nr. 12 b, hvorimod ind
vindingen på 12 a kan fortsættes i fuldt omfang.
Endvidere bør der stilles betingelser om retablering af det areal, hvorpå råstofindvin
dingen har fundet sted, og af anmelderen stilles fornøden sikkerhed for opfyldelsen af
disse betingelser.
Driftsbestyreren har bemærket:
Grundvandsdybden under den oprindelige jordoverflade i gravningsarealet er ca. 32 m,
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og anmelderen har planlagt en gravedybde på ca.60 m, hvorved faren for forurening
af grundvandet er tilstede. Der bør til belysning af de forskellige forhold vedr. grund
vandet etableres en prøveboring.
Bygningsinspektøren har bemærket:
Indvindingerne bør ske efter en forudlagt plan, der begrænser risikoen for arbejdsu
lykker ved skred og sammenstyrtning, ligesom der bør stilles krav om retablering af
terrænforholdene.

2. Matr.nr. 13 a, 1, 7e og 25, Blæsinge, tilhørende gårdejer Gunnar Pedersen.
Stadsingeniøren har bemærket:
Ejendommen ligger uden for de egentlige Blæsinge Bakker, - men der bør stilles be
tingelser om retablering af det areal, hvorpå indvindingen finder sted, og af anmelde
ren stilles fornøden sikkerhed for opfyldelsen af disse betingelser.
Driftsbestyreren har bemærket:
Der bør til belysning af de forskellige forhold vedr. grundvandet etableres en prøve
boring.
Bygningsinspektøren har samme bemærkninger som under pkt. 1.

3. Matr.nr. 14, Øster Stillinge, tilhørende hofjægermester, godsejer Jørgen Bech.
Stadsingeniøren har bemærket:
Der er tilsyneladende ikke gravet qrus i omtådet i en lang årrække. Området fremtræ
der som en ås, der er tilplantet med træer og er en værdifuld del af det smukke land
skab omkring Tude Ä-dalen, hvorfor det må anses for uheldigt, såfremt der åbnes ad
gang til kommerciel grusindvinding på dette sted.
Der er ingen indvendinger mod en udnyttelse i begrænset omfang til ejerens eget brug,
men der bør i alle tilfælde stilles betingelser om retablering af det areal, hvorpå råstof
indvindingen finder sted.
Driftsbestyreren har samme bemærkninger som under pkt. 2.
Bygningsinspektøren har samme bemærkninger som under pkt. 1.
4. Matr.nr. 10 b. 11. 1 bb og 1 dfg, Antvorskov, tilhørende godsejer Denis Neergaard.
Stadsingeniøren har bemærket:
Ejendommene er en del af et stort skovområde, og det vil være meget uheldigt, så
fremt der i disse skove sker grusgravning i kommerciel malestok. Der bør stilles be
tingelser om, at indvinding kun må foregå i begrænset omfang samt om retablering
som nævnt under pkt. 3.
Driftsbestyreren har ingen bemærkninger.
Bygningsinspektøren har samme bemærkninger som under pkt. 1.
5. Matr.nr. 20 a. Skovse, tilhørende optiker Gunner V. Jensen.
Stadsingeniøren har bemærket:
Ejendommen ligger i landzone, men i dispositionsplanen for 1970 - 85 er det forud
sat, at den vestlige del af ejendommen skal inddrages til bymæssig bebyggelse, medens
den østlige del af ejendommen skal indgå i et rekreativt område omkring Skovse Å.
Der bør stilles betingelser om begrænset udnyttelse og retablering som nævnt under pkt.3.
Driftsbestyreren har bemærket:
Kan ikke påvirke Slagelse Vandværks nuværende boringer,men det bør pålægges anmelde
ren at give meddelelse, forinden en grus- og stengravning iværksættes.
Bygningsinspektøren har samme bemærkninger som under pkt. 1.
6. Matr.nr. 1, 3 a og 6, Set. Mikkels Ids.
Stadsingeniøren har samme bemærkninger som under pkt. 4.
Driftsbestyreren og bygningsinspektøren har ingen bemærkninger.
Sundhedskommissionen havde 2.1.1974 for sit vedkommende ikke yderligere bemærk
ninger til anmeldelserne.
D.K..823.33.
Vedtoges.
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k. Fra økonomiudvalget er fremsendt 1 ansøgning om skatteeftergivelse, påført ind
stilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

OA-

9. UDSTYKNINGSSAGER.
Ansøgning af 7.12.1973 fra landinspektør P. Toft Jensen for qårdejer Jens Chr. Larsen
Høng, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 3 at, uolmstrup, af areal 2.304 m2, i 2
parceller, hvoraf ejeren beholder den ene, hvorpå eiendommens stuehus er beliggende, me
dens den anden med avlsbygningerne agtes afhændet til helårsbeboelse.
Økonomiudvalget har 15.1.1974 indstillet, at udstykningen godkendelses på følgende
betingelser:

a. Det godkendes, at den nyudstykkede parcel får veiadqana til Roarsvei via koteletbenet
b. Fra parcellen må der ikke etableres vejadgang til den nord for liggende 3,77 m brede p
te fællesvej, da den er for smal og derfor vil kræve en udvidelse.
c. En del af den sydlige og nordlige bygning må nedrives henholdsvis 2,80 m og 4 m for
at tilfredsstille bygningsreglementets bestemmelser om bygningers højde i forhold til
naboskel (afsnit 3.1.1., stk. 1 A).
D.K..713.111.111/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

10. BOLIGSAGER.

/95.

a. Ansøgning af 14.12.1974 fra advokat Søren Larsen for smed Jørgen Holm Nielsen,
bevej 8, om tilladelse til at inddrage en lejlighed på I. sal i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 11.1.1974 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.87-8.
Kunne ikke imødekommes.
b. Ansøgning af 21.12.1973 fra Johnny Nielsen om tilladelse til at sammanlægge to 2værelsers lejligheder, beliggende st. th. og I. th., i ejendommen Nyvej 25 til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D. K.. 778.54.47-25.
Blev imødekommet.

11. BYGGESAGER.

/H.

a. Ansøgning fra P. Erik Hansen, Ny Næstvedvej 4, matr.nr. 4 ci, Slagelse markjorder,
om dispensation fra BR 72, kap. 2.3.2., stk. 6, der fastsætter, at der maximalt må bebyg
ges 12 mi længden mod naboskel, for ombygning af eksisterende garage og udhus på
ejendommen, således, at den samlede længde i naboskel bliver 13,14 m.
Ejendomsudvalget har 11.1.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet.
Lb.nr. 472/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

b. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 12.11.1973 anmodet om en udtalelse
i anledning af en ansøgning fra Tegnestuen A/S, Løvegade 32, for snedkermester Bruno
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Hansen, Sdr. Ås 69, om tilladelse til at genopføre delvis sammenstyrtede udlægger
på matr.nr. 19 a og 19 u. Skovse. »Pilegården», for indretning af maskinsnedkeri.
Økonomiudvalget har 15.1.1974 indstillet, at det frarådes byudviklingsudvalget
at imødekomme ansøgningen.
Lb.nr. 481/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 8.1.1974 fra Frøavlscentret Hunsballe A/S om tilladelse til at op
føre en lagerhal mod motorvejen ved Hunsballe Forsøgsgård, matr.nr. 1 ci, Antvor
skov Hovedgård.

(I byrådets møde den 12.11.1973, pkt. 10 c, vedtoges det - i anledning af en ansøg
ning om tilladelse til at opføre 2 lagerhaller på ejendommen mod Antvorskov ruiner at fraråde, at fredningslinierne overskrides).
Anbefalet af økonomiudvalget på betingelse af, at der ved materialevalget tages
æstetiske hensyn efter nærmere aftale med byrådet og fredningsmyndighederne.
Lb.nr. 490/73 II.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Ansøgning af 16.10.1973 fra murermester Helmer Jensen, Skovsø, om tilladelse
til at opføre udestue og redskabsrum til ejendommen på matr.nr. 19 al. Skovsø.
Økonomiudvalget har 15.1.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor bv*»dviklingsudvalget.
Lb.nr. 563/73.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

12. SKOLESAGER.
Skolekommissionen har 22.1.1974 fremsendt 21 ansøgninger om optagelse pa
Danmarks Lærerhøjskoles kurser i læseåret 1974/75 samt 1 ansøgning om vikartil
skud, alle påført indstillinger fra kommissionen.

Kommissionen har bemærket, at forslaget økonomisk falder indenfor de ram
mer, der er givet i budgettet for 1974/75.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.11.
Skolekommissionens indstilling blev tiltrådt.

13. SOCIALSAGER.

«8.

177

MØDET MANDAG DEN 11. FEBRUAR 1974.
Fraværende: Egon Jensen og Viggo Larsen.
Til behandling forelå:

/99.

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

g. Kommunernes Landsforening har 31.1.1974 fremsendt overenskomst /aftale
mellem foreningen og henholdsvis Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder For
bund og Forbundet for offentligt ansatte/Dansk Kommunal Arbejderforbund vedr.
løn- og arbejdsforhold for henholdsvis ikke-tjenestemandsansatte og for tjeneste
mandsansatte pedeller/skolebetjente.
D.K..832

h. Kommunernes Landsforening har 22.1.1974 fremsendt o verensko mst mellem
foreningen og Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund om løn- og ansæt
telsesvilkår for faglærte gartnere og faglærte brolæggere.
D.K..832.
a. -h. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 18.1.1974 fra A.O.F., Slagelse afdeling, om et tilskud på kr.5.000,til delvis dækning af udgifterne i forbindelse med afholdelsen af et nordisk venskabs
by-stævne for tillidsmænd og -kvinder i tiden 19. - 25.5.1974 i Slagelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Bevilgedes.

b. Sportsudvalget har 22.1.1974 indstillet, at der ydes Tude Å Fonden et tilskud
på kr. 1.000,- (konto 20 09 16-03, 1973/74, Støtte til sport og andre ungdomsfor
mål) til udsætning af ørredvngel i Tude Å i 1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
Vedtoges.
c. Under henvisning til tidligere henvendelser vedr. anskaffelse af nye tog til HøngTøIløse Jernbane (sidst behandlet af byrådet på mødet den 13.8.1973, pkt. 2 i) har
bestyrelsen for jernbanen den 21.1.1974 oplyst, at det ved forhandling med leveran
døren af togene har vist sig, at det ved levering i 1976 som følge af forventede pris
stigninger vil være umuligt at holde leverancen indenfor de med kommunerne trufne
aftaler, hvorfor der er opnået enighed med fabrikken om levering allerede i 1975.
Som følge heraf har bestyrelsen forespurgt, om kommunen vil give tilsagn om be
taling således:

ca. 15.2.1974

kr.

21.767,-

1.4.1974

21.766,-

1.4.1975

39.646,-

ca. 1.10.1975

39.646,-

kr. 122.825,A nbefalet af økonomiudvalget.
D.K..812.656.2.
Forespørgslen besvares bekræftende.
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d. Socialudvalget har 29.1.1974 fremsendt byggeregnskab for Ccntralsvgehuscts vug
gestue og børnehave med indstilling, at regnskaberne godkendes til endelig berigtigelse
af kommunegaranti.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.711.
Indstillingen vedtoges.
e. Sportsudvalget har 29.1.1974 foreslået, at der etableres yderligere 400 ståpladser
på Slagelse Stadion, - idet udvalget samtidig har ansøgt om den hertil fornødne tillægs
bevilling stor kr. 25.000,- til konto 20 09 15 08, Nye anlæg, 1973/74.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..875.3.725.893.
Vedtoges, idet der samtidig blev givet den ansøgte tillægsbevilling.
f. Økonomiudvalget har 5.2.1974 indstillet, at der af hensyn til boblehallens finansie
ring udskilles en pareel omkring hallen, og at der mellem kommunen o? *1 ’ned'>mmens

lenner» oprettes en lejekontrakt vedr. parcellen, ärlig leje pa kr. 100,-.
D.K..855.3.795.893.
Vedtoges.
g. Indstilling af 22.1.1974 fra sportsudvalget om accept af et tilbud fra Dansk Livrednings-Forbund om, at en svømmelærer stilles til rådighed i 4 uger i skoleferien 1974 til
at forestå svømmeundervisning for kommunens skolesøgende børn ved Stillinge, Bildsø
og Næsby Strande.
Udgiften kr 2.000,- foreslås afholdt på konto 20 09 16-03, 1974/75, Støtte til sport
og andre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.788.
Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.

2OI.

a. Ansøgning af 23.1.1974 fra skoleudvalget .om en tillægsbevilling på kr. 277.000,til kontiene 16 03 06 01 01 - 16 03 06 11 08, 1973/74, Rengøringslønningei, skolerne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..0735.21.73/74.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 25.1.1974 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling på kr. 46.600,- til
konto 16 03 07-50, 1973/74, Skatter, afgifter og forsikringer.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K.. 073.521.73/74.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 25.1.1974 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling på kr. 35.000,- til

konto 16 06 04-4, 1973/74, Ferierejser, skolerejser.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

179

MØDET 11.2.1974

202.

4. DE KOMMUNALE VALG 5. MARTS 1974.
Borgmesteren har 5.2.1974 foreslået,

1. at byrådet nedsætter en valgbestyrelse på 5 medlemmer, herunder borgmesteren,
aer i nenhold til valglovens § 10 er formand for valgbestyrelsen,
2 at der tillige vælges suppleanter for valgbestyrelsens medlemmer og formand,

3. at der træffes beslutning om, at afstemningen skal foregå på:
a. Østre skole i Skovsøgade (bygningen over gården),
b. Vestre skole i Set. Pedersgade,

c. Nørrevangsskolen,

d. Søndermarksskolen,
e. Marievangsskolen,
f. Ottestrup skole,
g. Hallelev skole,
h. Stillinge Centralskole,
i. Havrebjerg skole,

4. at opklæbning af plakater på afstemningsstederne forbydes,
5. at der udsendes valgkort til vælgerne, og at valgkortene anvendes til kontrol i stem
melokalerne, således at der ikke benyttes stemmelister,

6. at der for hvert af de ni under pkt. 3 nævnte afstemningssteder vælges 5 valgstyrere
og suppleanter for samme.
I henhold til valglovens § 14, stk. 4, udnævnes valgstyrerne dels blandt byrådets eg
ne medlemmer, dels blandt de i kommunen boende vælgere, - d.v.s. at der på hvert af
stemningssted skal være mindst 1 byrådsmedlem. Uagtet det må forudses, at en af by
rådet valgt valgstyrer kan få lovligt forfald foreslås, - under hensyn til vælgertallet på
de enkelte afstemningssteder - dog følgende placering af de af byrådet blandt dets 9qne
medlemmer valgte valgstyrere:
Vestre skole.........................................................................................................

4

Østre skole og Nørrevangsskolen: 3 på hver, ialt............................................

6

Søndermarksskolen, Marievangsskolen, Ottestrup skole og Stillinge Central
skole: 2 på hver, ialt............................................................................................

8

Hallelev skole og Havrebjerg skole: 1 på hver, ialt..........................................

2

- dette forslag dog under forudsætning af, at de byrådsmedlemmer, der placeres på
afstemningsstederne i byområdet erklærer sig villige til i givet fald at blive overflyt
tet til et afstemningssted i et af de øvrige distrikter,

7. at der udpeges 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere til i henhold til indenrigsmi
nisteriets cirkulærer af 7., 8. og 9.1.1974 at yde bistand ved stemmeafgivning på
sygehuset, plejehjem m.m.,
ö. at aer udpeges suppleanter for de under pkt. 7 nævnte »bistandsydere»,
9. at boramesteren bemyndiges til at placere de tilforordnede vælgere, - i hvilken for
bindelse er foreslået følgende antal incl. valgstyrerne:
Vestre skole: 7 lokaler å 7 + 3 som medhjælp for svagelige vælgere * formanden
for valgstyrerne, ialt............................................................................................
53

Østre skole: 5 lokaler à 7 + 2 som medhjælp for svagelige vælgere 4- forman
den for valgstyrerne, ialt.....................................................................................
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Nørrevangsskolen: 5 borde à 6 4» 2 som medhjælp for svagelige vælgere^ for
manden for valgstyrerne, ialt...............................................................................

33

Søndermarksskolen: 3 lokaler ä 7 +• 2 som medhjælp for svagelige vælgere +
formanden for valgstyrerne, ialt........................................................................

24

Marievangsskolen: 2 borde à 6+ formanden for valgstyrerne, ialt...................

13

Stillinge Centralskole: ialt...................................................................................

7

Ottestrup skole: ialt..............................................................................................

6

Hallelev skole: ialt................................................................................................

6

Havrebjerg skole : ialt..........................................................................................

5

Ialt......................................................................................................................
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Under forudsætning af den nedenfor anførte gruppedeling vil der efter forholdstals
valgmåden tilkomme grupperne det ved hver enkelt anførte antal medlemmer:

B*C*V

A
Valgbestyrelse:

2

(herun
der for
stmanden)/

Tilforordnede:

X

2

2

2

6

6

6

2

19

19

1

Lodtrækning:

Bistandsydere - sygehus
mm. :
.

M

1 /

Lodtrækning:

Valgstyrere:

K

1

1

61

61

D. K..074.

ad. 1. Følgende valgtes:
1 (Borgmesteren, født medlem)
2 Viggo Larsen
3. Georg Bjørsum
4. Helge Jensen
5. Arnold Pedersen

ad 2.
Suppleanter:
for nr. 1. C. Veysmann Jensen
for nr. 2. Frode Hansen
for nr. 3. Holger Jensen
for nr. 4. E. Lindequist Madsen
for nr. 5. Inger Munk Hansen

ad 3-4-5. Vedtoges.

ad 6. Følgende valgtes:
Vestre skole:
1. Egon Jensen
2 Aksel Andersen
3. Helge Jensen
4. Pia Kiørboe
5. Eigil Rasmussen

Suppleanter:
for nr. 1. Richard Nielsen
for nr. 2. Holmgaard Jensen
for nr. 3. Rita Madsen
for nr. 4. Inga Yttrup
for nr. 5. Birgit Anderberg

Østre skole:
1. Viggo Larsen
2 K. Møbius
3. Inger Nørgaard
4. Inger Hamann
5. Viggo Marker

Suppleanter:
for nr. 1. Sv.Aa. Nielsen
for nr. 2. Steen Bach Nielsen
for nr. 3. N.E. Strandholm
for nr. 4. Brandt Petersen
for nr. 5. Erik Rasmussen
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Nørrevangsskolen:
1. Frode Hansen
2 Inger Munk Hansen
3. Tove Munthe Fog
4. A. Kragh Jørgensen
& Jens Olsen

Suppleanter:
for nr. 1. Bo Danscher
for nr. 2. Kjeld Hansen
for nr. 3. Erik Mølgaard
for nr. 4. Kjeld Petersen
for nr. 5. Henning Nielsen

Søndermarksskolen:
1. Marie Andersen
2 Tage Olsen
3. E. Lindequist Madsen
4. Holger Jensen
5. Knud Geckler

for
for
for
for
for

Marievangsskolen :
1. Ole Søndergaard
2 Johan Denta
3. G. Bjørsum
4. Jørgen Dann
5. Erik Asmund

Suppleanter:
for nr. 1. Jette Møller Kristensen
for nr. 2. Tage Petersen
for nr. 3. Jørgen Sørensen
for nr. 4. Jørgen Sørensen
for nr. 5. Svend Haugaard Sørensen

Ottestrup skole:
Carl Veysmanr Jensen
2 Aase Gustafsen
3. Egon Jakobsen
4. Vagn Høgh Jensen
5. T. Møller Jensen

Suppleanter:
for nr. 1. Gunnar Nielsen
for nr. 2. Else Petersen
for nr. 3. Johs. Kristensen
for nr. 4. Kærgaard Jensen
for nr. 5. Carsten Hansen

Stillinge Centralskole:
1. Palle Christoffersen
2 H. Eskildsen
2 Henry Madsen
4. Svend Nielsen
5. Rafn Sørensen

Suppleanter:
for nr. 1. Børge Gjermandsen
for nr. 2. Kr. Karlsen
for nr. 3. Ditmar Hansen
for nr. 4. Ditmar Hansen
for nr. 5. Vilh. Kristiansen

Hallelev skole:
1. Georg Brandt
2 Ketty Petersen
3. Holger Jensen
4. Flemming Klitgaard
5. Eva Hal lig

Suppleanter:
for nr. 1. Ejner Petersen
for nr. 2. Erling Gnistrup
for nr. 3. Fredebo Jensen
for nr. 4. Herman Hald
for nr. 5. J. Hallig

Havrebjerg skole:
1. Arnold Pedersen
2 Villy Nielsen
3. Hans Frandsen
4. Vagn Petersen
5. Einar Nielsen

Suppleanter:
for nr. 1. Helge Kyllingsbæk
for nr. 2. Annelise Mahler Larsen
for nr. 3. Johs. Hansen
for nr. 4. Johs. Hansen
for nr. 5. Svend Larsen

ad 7. Følgende blev udDeaet:
1. Inger Munk Hansen

ad 8.
for nr. 1. Frode Hansen
for nr. 2. Anne Marie Schæffer

2 Elin Rann Njp|çpn

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Poul Høffer
Ebbe L. Jacobsen
Henning Jensen
J.O. Jespersen
Aage Kristoffersen

ad 9. Vedtoges, - idet borgmesteren blev givet den nævnte bemyndigelse.
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For lukkede døre.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Kommunernes Revisionsafdeling har 28.12.1973 fremsendt beretning vedr. revi
sionen af Slagelse kommunes årsregnskab for 1971/72.
Økonomiudvalget har 28.1.1974 indstillet, at beretningen tages til efterretning.
D. K..073.526.5.
Til efterretning.

b. Socialudvalget har 17.1.1974 indstillet, at kommuneassistent Anders Jensen, so
cial- og sundhedsforvaltningen, efter udløbet af prøvetiden den 31.3.1974 meddeles
varig ansættelse som tjenestemand.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..084.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 6.2.1974 indstillet, at kontorassistent Anette Bodil Poulsen,
social- og sundhedsforvaltningen, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning fra
1.3.1974.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har 5.2.1974 indstillet, at kontorassistent Magda Hansen, skat
teinspektoratet, meddeles tjenestemandsansættelse med virkning fra 1.5.1974.
D.K.. 075.5.084.
Vedtoges.
e. Kulturudvalget har 16.1.1974 indstillet, at hospitalsbibliotekar Grethe Lundager
Jensen tjenestemandsansættes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
Vedtoges.
f. Socialudvalget har 18.1.1974 indstillet, at sundhedsplejerske Anne Kathrine Han
sen, Hans Tausensgade 26, den 1.4.1974 overgår fra ansættelse under Vestsjællands
amtskommune til Slagelse kommune på samme vilkår og med samme anciennitet, som
har været gældende under ansættelsen under amtskommunen, og i overensstemmelse
med aftale mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Sygeplejeråd vedr. tjeneste
mandsansatte sundhedsplejersker.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..772.535.2.
Vedtoges.
g. I anledning af, at levnedsmiddelkontrollen skal rykke ud af de nuværende lokaler
den 31.3.1975 har økonomiudvalget 1. og 5.2.1974 indstillet,
1. at der til udarbejdelse af projekt til nyt levnedsmiddellaboratorium antages som råd
givende ingeniør A/S H. Jul. Fjerring og som arkitekt F. Juel Lauridsen,

2. at laboratoriet placeres på en ca.6.170 m2 stor parcel af matr.nr. 1 g ved Rugvænget,

3. at der søges tilladelse til laboratoriets flytning hertil i henhold til levnedsmiddello
ven, og
4. at der søges dispensation fra bygge- og anlægsstoppet.
D.K.. 773.1.
Vedtoges.
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h. Vej udvalget har 30.1.1974 indstillet, at der installeres en vandkølet slaggeskakt i
forbrændingscentralens ovn. Udgiften er anslået til kr. 25.000,- incl. montage, og ud
valget har samtidig ansøgt om den fornødne tillægsbevilling (konto 19 06 06-7).
Anbefalet af økonomiudvalget, der har bemærket, at en til montage anført udgift på
kr. 9.000,- excl. moms omfatter samtlige udgifter udover leverancen på kr. 12.000,excl. moms.
D.K..777.8.628.43.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.

i. Socialudvalget har 25.2.1974 indstillet, at der til Slagelse kommunes beskyttede
værksted >Soba> indkøbes en ny varevogn for kr. 29.025,- excl. moms s-indbytnings
pris for gammel varevogn kr. 4.500,-. Nettoudgiften kr. 24.525,- foreslås finansieret
med kr. 18.068,40 af »Sobas» fornyelsesfond, idet det er oplyst, at socialstyrelsen af
restbeløbet kr. 6.456,60 har givet tilsagn om at yde 50 % som et rente- og afdragsfrit
lån.
Udvalget har under forudsætning af, at indstillingen vedtages ansøgt om en tillægsbe
villing på kr. 3.228,30 til konto 31 05 04 10 03, Inventar i beskyttet værksted »Soba».
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..848.073.551.
Vedtoges, - herunder den ansøgte tillægsbevilling.

k. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger om skatteeftergivelse, begge på
ført indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger* vedtoges.

2o*l.

6. LEGATSAGER.
Vedr. C.A. Lindberg og hustrus legat.
Socialudvalget har 18.12.1973 - på grundlag af de efter forudgående avertering ind
komne 6 ansøgninger - indstillet, at 2 ledige portioner på kr. 75,- halvårlig tildeles
a. Laurentia Andersen, Kalundborgvej 11, I., og

b. Elisabeth Pedersen, Valbyvej 18, I.
Sognepræsterne har tiltrådt socialudvalgets indstilling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.
Vedtoges.

7. SALG AF EJENDOMME.
a. Vejudvalget har 30.1.1974 indstillet, at en ca. 400 m2 stor parcel af kommunens
ejendom matr.nr. 300, Slagelse markjorder, der ligger nord for Ndr. Ringgade, sælges
til direktør E. Houg, Maskinfabrikken Wedia, Valbyvej 61, på følgende vilkår:

1. Arealet skal ved skelforandring inddrages under køberens ejendomme, matr.nr.
22 o, 22 p og 221, Slagelse markjorder.
2 Købesummen fastsættes til kr. 1.000,- for det areal, der tillægges matr.nr. 22 o og
22psamtkr. 1.000,-for det areal, der tillægges matr.nr. 22 z, ialt Kr. 2.000.-.

184

MØDET 11.2.1974

3. Køberen skal tåle den oversigtsdeklaration, der den 17. april 1957 er pålagt matr.nr.
300. Kommunen sørger for, at oversigtsarealet er bragt i forskriftsmæssig stand ved
overtagelsen.

4. Kommunen fjerner de bænke, der er opstillet på arealet, såfremt køberen ønsker
det
5. Køberen har ret til at anlægge en overkørsel fra matr.nr. 22 o, 22 p til Ndr. Ringga
de.
6. Køberen betaler omkostningerne ved skelforandringen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.
Vedtoges, - idet det blev overladt til vejudvalget at søge de under pkt. 4 nævnte bænke
bibeholdt.

b. Ansøgning af 7.1.1974 fra Vagn Nielsen, Keldstrup, for forhenværende gårdejer
Niels Nielsen, Landsgrav, om køb af en grund af haven til ejendommen »Lillevangsgården»,
idet Niels Nielsen med henvisning til den i skødet indføjede bestemmelse, hvorefter sælger
forbeholder sig ret til at vælge en byggegrund forud for andre købere af parcelhusgrunde,
ved handelens indgåelse var af den formening, at han kunne købe en grund af haven.
I byrådets møde den 17.12.1973, pkt. 7 b, vedtoges det at tilbyde en parcel, der kan
midlertidigt vejbetjenes ad den nuværende indkørselsvej til gården, idet haven er planlagt
udlagt til offentligt formål (institution, park eller legeplads).
Økonomiudvalget har 5.2.1974 indstillet, at der - i henhold til et af stadsingeniøren
den 31.1.1974 fremsendt nyt forslag til udstykning og vejføring i området, hvorefter ve
jen lægges længere ind i haven, så haven opdeles i en sydlig og en nordlig parcel på hen
holdsvis 1.760 m2 og 1.000 m2 - tilbydes gårdejer Niels Nielsen den 1.760 m2 store grund
eller mindre.
(Den ændrede udstykningsplan forudsætter, stalle gårdens bygninger nedrives).
D. K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. UDSTYKNINGSSAGER.
Direktør Bøje Nielsen, Vadestedet 1, Næstved, har 25.1.1974 fremsendt udkast til de
klaration vedr. udstykningen aj matr.nr. 263 a, Slagelse markjorder, i 46 parceller,
»Skovsøparken».
Økonomiudvalget har 5.2.1974 indstillet, at deklarationen, der er i overensstemmelse
med parcelsalgserklæringen for udstykningen, godkendes.
D. K-.777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

aol.
9. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 4.1.1974 fra Niels Erik Petersen, Nordrup, om tilladelse til anvendelse
af ejendommen matr.nr. 18 b, Nordrup, til sommerbeboelse.
Boliganvisningsudvalget har 25.1.1974 anbefalet ansøgningen.
D.K..778.5.073.551.
Med 14 stemmer mod 3 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme, vedtoges det
at imødekomme ansøgningen.
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b. Ansøgning af 16.1.1974 fra vaskeriassistent Ib Svensson, Skovsøhus, matr.nr. 19 it
Skovse, om tilladelse til at inddrage en ledig 2 værelsers lejlighed pâ I. sal i ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.386-.
Bevilgedes.

2o*.

10. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 28.1.1974 fra C. Riiber, Frodesvej 3, om tilladelse til at opføre en
carport med udhus uden for det på ejendommen matr.nr. 3 kn, Holmstrup, tinglyste
byggefelt.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 105/7211.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning af 8.1.1974 fra Ganløse-Huset, Ganløse Savværk A/S, for tarmmester
Gustav Schjødt, Islandsvej 10, matr.nr. 55 iy, Slagelse markjorder, om tilladelse til på
ejendommen at opføre en garage med redskabsrum 7,6 m fra vejskel uagtet en på ejen
dommen tinglyst deklaration, hvorefter afstanden skal være mindst 14 m, - og således,
at garagen opføres over en på ejendommen liggende offentlig kloakledning.
Ejendomsudvalget har 4.2.1974 indstillet, at ansøgningen imødekommes på betin
gelse af, at der på ejendommen tinglyses en deklaration med følgende indhold:

1. Funderingen af garagen skal udføres som punktfundamenter.
2 Disse punktfundamenter skal holdes mindst 1 m fra kloakledningens midtlinie målt
vandret.

3. Gulvet i garagen og redskabsrummet må ikke udføres som ubrudt betongulv men
skal udføres f.eks. af fliser og kun i køresporene.

4. Eventuelle merudgifter ved reparations- og eftersynsarbejder som følge af garagens
placering afholdes af den, der til enhver tid er ejer af matr.nr. 55 iy, Slagelse markjor
der.
5. Retablering af skader på bygningen i forbindelse med arbejder som nævntunder 4 er
Ragelse kommune uvedkommende.
Lb.nr. 11/74.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 10.1.1974 fra murersvend Tommy Rasmussen, Vestre Ringgade 90,
om tilladelse til at opføre et eenfamiliehus med carport på matr.nr. 22 h, Havrebjerg.
Økonomiudvalget har 29.1.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget.
Lb.nr. 13/74.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
d. Vedr. ejendommen matr.nr. 16 cc, Kirke Stillinge by og sogn.
Ansøgning fra lærer Erik Olsen, Lonesvej 10, Høng, om dispensation fra bestemmel
serne i bygningsreglementets kap. 13, stk. 3, om en skelafstand på mindst 2,5 m, en
samlet bygningslængde på højst 8 m, en højde på højst 4 m målt fra terræn til overkant
af tag samt for W.C.'s vedkommendé bygningsvedtægtens afstandsbestemmelse på
mindst 5,00 m til skel for bebyggelse opført uden tilladelse på ovennævnte ejendom.
Ejendomsudvalget har 4.2.1974 indstillet, at dispensationsansøgningen ikke anbefa
les overfor boligministeriet.
Lb.nr.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.
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2o<).

11. SKOLESAGER.
a. Fornyet behandling af skolekommissionens indstilling af 21.12.1973 om, at lærer
Inger E. Dall, Møllegårdsskolen, forfremmes til overlærer ved Slagelse kommunale sko
levæsen fra 1.4.1973.
Skolekommissionen har 25.1.1974 fastholdt indstillingen.
(Se mødet 14.1.1974, pkt. 11b).
D. K..851.11.
Vedtoges.
b. Skolekommissionen har 25.1.1974 indstillet, at lærer Ingelise Frøkjær Jensen,
Østre skole, meddeles varig ansættelse ved Slagelse skolevæsen fra 1.6.1973.
D. K..851.11.
Vedtoges.

c. Skolekommissionen har 25.1.1974 indstillet, at nedennævnte timelærere meddeles
ansættelse på prøve ved Slagelse skolevæsen fra 1.2.1974:
1. Jørn Hedegård Petersen,
2 Roland Andersen og
3. Henrik Wagner.

D.K..851.11.
Vedtoges.

d. Ansøgninger af 15.1.1974 fra
1. lærer Jytte Horn Petersen, Nørrevangsskolen, om orlov i tiden 1.8.1974 - 31. 7.1975
og
2. lærer Gitte Sørensen, Vestre skole, om forlængelse af orlov med l år til 31. 7.1975.

Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
e. Ansøgning af 17.1.1974 fra lærer Kirsten Jensen, Møllegårdsskolen, om afsked fra
28.2.1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D. K..851.11.
Bevilgedes.
f. Ansøgninger fra nedennævnte lærere ved Slagelse kommunale skolevæsen om ned
sættelse af det pligtige ugentlige timetal (28) i skoleåret 1974/75 til:

Marievangsskolen:
Inge Christensen.....................................
Aase Winther............................................
Lis Medom..............................

15
20
20

Vestre skole:
Birthe Tofterup.......................................
Else Nørskov............................................
Signe Stenbæk Nielsen..........................
Anne M. Jensen........................................
Johanne Damgaard Madsen....................
Kirsten Kiilerich.....................................
Aase Madsen............................................

21
18
18
22
24
23
16
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Østre skole:
Aase Carstensen.....................................
Birthe Skoubye.....................................
Birgit Nielsen..........................................
Anne Marie Florentsen........................
L Frøkjær-Jensen.................................
Kirsten Schou........................................
Karen Post..........................................
Flemming Plamboech..........................
Steen Jespersen...................................
Birgitte Jespersen.................................
Bodil Bech Smith.................................

16
20
19
21
20
20
21
14
14
21
23

Nørrevangsskolen :
Pia Hansen............................................
Edith Nørgaard.....................................
Vera Jacobsen......................................
Kirsten Kaj bero.....................................

17
18
18
18

Møllegårdsskolen :
Bodil Nielsen..........................................
Gurli Lauritzen.....................................
Dina Olesen..........................................
Kirsten Kargård Olsen........................
Kirsten Dalsgaard.................................

22
20
24
20
18

Søndermarksskolen:
Sonja Johnsen.....................................
Inger Grønborg...................................
E.M. Henneke.....................................

20
25
21

Havrebjerg skole:
Yrsa Hansen..........................................

15

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

24

Anbefalet af skolekommissionen mod, at de pågældende aflønnes i forhold til det
læste timetal.
D.K..851.11.
Beviigedes under den af skolekommissionen nævnte forudsætning.

g. Vedr, Marievangsskolen, 2. byggeetape.
Økonomiudvalget har 7.2.1974 indstillet, at følgende ved licitationen den 22. januar
1974 lavestbydende (fastpris/tid-tilbud) overdrages arbejdet:
murerentreprisen: V. Poulsen & A. Sørensen, Sorø, kr. 913.383,-,

tømrerentreprisen: Helge Jensen A/S, Slagelse, kr. 335.744,-,
snedkerentreprisen: Helge Jensen A/S, Slagelse, kr. 105.890,-,

glarmesterentreprisen: Øernes Bygningsentreprise, Hvalsø, kr. 37.326,-,
blikkenslagerentreprisen: P.A. Struve, Slagelse, kr. 17.701,95,

smedeentreprisen: P.A. Struve, Slagelse, kr. 13.225,-,
gulvbelægningsentreprisen: V.J. Montørservice, Næstved, kr. 65.081,-,

malerentreprisen: Bent Jensen, Slagelse, kr. 64.108,-,
elentreprisen: Poul Larsen K/S, Fjenneslev, kr. 173.791,45,
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sanitetsentreprisen: Ove Nielsen, Slagelse, kr. 64.350,-,

centralvarmeentreprisen: Ove Nielsen, Slagelse, kr. 64.450,-.

Økonomiudvalget har endvidere på grundlag af et af arkitektfirmaet A/S Tage Corfitsen udarbejdet revideret overslag over de samlede anlægsudgifter indstillet, at der
gives en yderligere bevilling til arbejdets udfø reise pu kr. 1.050.000,- Ikonto 31 05 06
80 09).
D. K..073.54.
Helge Jensen forlod mødet under denne sags behandling.
Herefter vedtoges økonomiudvalgets indstilling - herunder den foreslåede yderligere
bevilling.

12. SOCIALSAGER.

210-

MØDET MANDAG DEN 25. FEBRUAR 1974.
Fraværende: E.L. Anderberg, Vagn Høgh Jensen, Viggo Larsen og Inger Munk Han
sen.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.

2H.

a. - i. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
k. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomst mellem bl.a. fore
ningen og Forbundet for offentligt ansatte/Dansk Kommunal Arbejderforbund vedr.
løn- og ansættelsesvilkår for beskæftigelseshjælpere.
D.K..832.

l. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt regler om vederlag til brandinspek
tører og vicebrandinspektører, der ved siden af dette hverv er ansat i kommunal tjenes
temands- eller funktionærstilling.
D.K..832.
a. - I. Til efterretning.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

X»X.

a. Ejendomsudvalget har 14.2.1974 fremsendt et af stadsingeniøren den 25.1.1974
udarbejdet skitseprojekt til etablering af en kolonihave på et ca. 30.600 m2 stort areal
af matr.nr. 368 a, Slagelse markjorder, med indstilling, at byrådet tiltræder udformnin
gen af projektet, - og således, at ejendomsudvalget kan arbejde videre med sagen på det
te grundlag.
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Udvalget har endvidere indstillet, at der søges om dispensation fra byggelinien mod
Vestmotorvejen, idet størstedelen af området ligger indenfor fredningslinien i afstand
150 m fra denne byggelinie, samt at der søges dispensation fra bygge- og anlægsstop
pet, således at projektet kan gennemføres snarest muligt.
2 medlemmer af udvalget (Vagn Høgh Jensen og Henry Madsen) har foreslået, at
der - forinden sagens fortsatte behandling - indhentes et tilsagn fra kolonihavekredsen
om betaling af en lejeafgift, der fastsættes som en procentdel (Nationalbankens diskon
to) af kommunens investeringsudgifter. (2 udvalgsmedlemmer var fraværende ved sa
gens behandling).

Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet, at projektet godkendes i princippet, at
der søges dispensation fra byggelinie og bygge- og anlægsstoppet, samt at økonomiud
valget forhandler lejespørgsmålet.
D.K..073.513.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
b. Ansøgning af 26.1.1974 fra A/S Tyvelse Forsamlingshus om et tilskud.
Økonomiudvalget har 12.2.1974 indstillet, at der ydes selskabet et tilskud på
kr. 1.000,-.
D. K..078.51.
Bevilgedes kr. 1.000,-.

c. Ansøgning af 18.1.1974 fra Kommunernes Kunstformidling, Vestsjællands amt, ar
bejdsudvalget, om et tilskud på kr. 0,25 pr. indbygger i kommunen til foreningens arbej
de.
Kulturudvalget har 6.2.1974 anbefalet ansøgningen - foreløbig for 1 år - og samtidig
ansøgt om en tillægsbevilling for 19'/ 3/74 på kr. 0,25 pr. indbygger, eller ca. kr. X.000.-.
Et medlem af udvalget (Viggo Larsen) har ønsket sagen udskudt til efter 1.4.1974, og
et andet medlem (Erik Asmund) har forbeholdt sig sin stilling til indstillingen.
Økonomiudvalget kunne 12.2.1974 ikke anbefale ansøgningen.
D. K..078.51.
Med 10 stemmer mod 7 stemmer vedtoges det at imødekomme ansøgningen, - idet
byrådet samtidig vedtog at give den fornødne tillægsbevilling til konto 23 05 35 00 04,
1973/74.

d. Vejudvalget har 13.2.1974 fremsendt projekt til anlæg af en sidevej fra Industrivej

og 150 m mod nord.
Arbejdet foreslås opdelt i 2 etaper:

1. etape til udførelse snarest muligt af kommunens entreprenørafdeling. Anslået udgift:
kr. 100.000,-.
2 etape til udførelse senere. Anslået udgift: kr. 90.000,-.
Under forudsætning af, at forslaget vedtages, har udvalget ansøgt om en bevilling på

kr. 100.000,- til 1. etape.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..811.
Projektet godkendtes, idet byrådet samtidig vedtog at give den ansøgte bevilling til
konto 31 02 31 00 03.

e. På byrådets møde den 12.3.1973, pkt. 2 d, vedtoges en indstilling fra vejudvalget
om, at adgangsbegrænsningen på samtlige kommuneveje undtagen Volden/Ndr. Ringga

de ophæves og iøvrigt bibeholdes på hovedlandeveje og landeveje.
Vejadgangsudvalget for Vestsjællands amt har 4.2.1974 meddelt, at udvalget har
vedtaget at indstille byrådets forslag til ministeriet for offentlige arbejders godkendelse,
dog med den ændring, at adgangsbegrænsningen fastholdes på GI. Næstvedvej på
strækningen syd for motorvejen.

190

MØDET 25.2.1974

Vejudvalget har 14.2.1974 foreslået, at det meddeles vejadgangsudvalget, at byrådet
gerne ser forslaget om, at hele GI. Næstvedvej fritages for adgangsbegrænsning indstil
let til ministeriet for offentlige arbejder.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..811.073.511.
Vejudvalgets forslag blev tiltrådt.

f. H. Jul. Fjerring A/S har 18.12.1973 anmodet om en udtalelse til brug for landvæ
senskommissionens behandling af en ansøgning om udvidelse af vandindvindingsretten

for Kirke Stillinge Vandværk fra 16.000 m3 årligt til 100.000 m3 årligt.
Værkudvalget har 6.2.1974 anbefalet, at vandindvindingsretten tillades udvidet til
100.000 m3 vand årligt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..824.11.628.112.1.
Anbefales.

g. Kulturudvalget har 6.2.1974 indstillet, at kommunen af billedhuggeren Edgar
Funch køber granitskulpturen »Mødet med Knok II», der midlertidigt er opstillet på
H.P. Hansens Plads. Pris: kr. 25.000,-, der foreslås afholdt af Kino-teatrets kulturelle
fond.
Udvalget har endvidere foreslået, at skulpturen forbliver opstillet på H.P. Hansens
Plads.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..854.
Vedtoges.

h. Viggo Marker har 19.2.1974 foreslået, at byrådet retter en protest til de respek
tive ministerier mod forsvarets planer om inddragelse af en række landbrug m.v. ved
Antvorskov kaserne til militære formål.

D.K..867.11.
Med 14 stemmer mod 3 stemmer vedtoges følgende af Egon Jensen stillede ændrings
forslag:

»Idet byrådet alvorligt beklager, at spørgsmålet om militær øvelsesplads i forbindelse
med Antvorskov kaserne ikke var endeligt klaret og oplyst ved byggeriets begyndelse,
tager man de faldne bemærkninger til efterretning».
Herefter bortfaldt Viggo Markers forslag.

3.

BEVILLINGSSAGER.

215.

a. Kulturudvalget har 6.2.1974 ansøgt om en tillægsbevilling på kr. 8.000,- til konto
17 07 02 00 04, 1973/74, Porto, fragt og telefon.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..073.521.73/74.
Bevilgedes.
b. Økonomiudvalget har 19.2.1974 ansøgt om en tillægsbevilling for 1973/74 stor

kr. 100.000,- til konto 24 08-1, Valg.
D. K..073.521.73/74.

Bevilgedes.
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c. Ansøgning af 6.2.1974 fra socialudvalget om følgende tillægsbevillinger for

1973/74:
1. konto 12 08 01-6, Hjælp til arbejdsprøvning, optræning, undervisning
m.v.............................................................................................................................

kr.

5.000,-

5.000,-

2 konto 13 05 03-3. Hjemmehjælp, administrationsudgifter..................

kr.

3. konto 14 02 10 23 02, Børnehaven Byskovgård, kørsel.......................

kr. 50.000,-

4. konto 15 03 01 11 03, Hjemmesygepleje, medikamenter og instru
menter (landdistrikter)........................................................................................

kr. 4.000,-

5. konto 15 03 02 11 09, Hjemmesygepleje, medikamenter og instru
menter (bydistrikter)..........................................................................................

kr. 6.000,-

Kr. 70.000,Udvalget har oplyst, at tillægsbevillingerne vil bevirke merindtægter pa følgende re

fusionskonti:
6. konto 12 11 01-9, Statsrefusion....................................................................

kr.

7. konto 14 02 10 34 06, Statstilskud............................................................

kr. 28.500,-

3.750,-

kr. 32^250,

Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..073.521.73/74.
Bevilgedes.

2H.

4. VALG.
Kulturudvalget har 6.2.1974 meddelt, at udvalget har valgt Marie Andersen til for
mand fra 1.2.1974.
D. K..074.
Til efterretning.

5. BERIGTIGELSE AF FOLKETINGSVALGLISTERNE 1974/75.
Der er ikke indkommet klager over valglisterne.
D.K..074.
Godkendtes.

For lukkede døre.

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

ZU.

a.

Ansøgning af 8.2.1974 fra brandkommissionen om følgende tillægsbevillinger for

1973/74:
1.

konto 22 01 05 01 06, Vedligeholdelse af maskiner: kr. 13.000,-,
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2 konto 22 01 06-4, Uniformer og udrustning: kr. 5.300,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes.
b. Økonomiudvalget har 12.2.1974 indstillet, at Linda Haupt Jørgensen, Albert Ibsensvej 42, der siden 3.12.1973 har været ansat som deltidsbeskæftiget timelønnet as
sistent i social- og sundhedsforvaltningen, fra 1.3.1974 meddeles fast ansættelse.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.
c. Økonomiudvalget har 12.2.1974 indstillet, at kommuneassistent Anne Grete Høj
land Jensen, social- og sundhedsforvaltningen, meddeles tjenestemandsansættelse med
virkning fra 1.2.1974.
D.K..075.5.084.
Vedtoges.

d. Økonomiudvalget har 12.2.1974 indstillet, at kommuneassistent Birthe O. Kris
tiansen. social-og sundhedsforvaltningen, meddeles tjenestemandsansættelse med virk
ning fra 1.4.1974.
D. K..075.5.084.
Vedtoges.
e. Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet, at fuldmægtig Carl Clement Olsen, bog
holderiet, ved prøvetidens udløb den 30.4.1974 meddeles varig ansættelse som tjeneste
mand.
D. K..084.
Vedtoges.
f. Ansøgning af 15 .1.1974 fra Karlo Verner Andersen, Hyllerup, om autorisation som
kloakmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

g. Ansøgning af 14.1.1974 fra murermester Johannes Appeldorj
Slagelse, om autorisation som kloakmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.
D. K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

Hansen, Hegnet 10,

h. Vejudvalget har 13.2.1974 indstillet, at arbejdet med udførelse af et regnvandsbas
sin og kloakledninger ved Holbækvej overdrages entreprenørfirmaet Ejnar J. Jensen
A/S, Nykøbing F, for kr. 476.830,- exel. moms. (Tilbudet var det næstlaveste ved en den
7.2.1974 afholdt licitation).
Udvalget har endvidere indstillet, at det overdrages I. Kruger A/S, København, at le
vere og opstille en pumpestation ved regnvandsbassinet for kr. 31.265,- exel. moms.
Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet, at arbejdet med udførelse af regnvandsbas
sinet og kloakledningerne overdrages den lavestbydende: entreprenørfirmaet Torben
Hansen A/S, Slagelse, for kr. 475.920,- exel. moms, og iøvrigt anbefaledes vejudvalgets
indstilling for såvidt angår leverancen og opstillingen af en pumpestation ved regnvands
bassinet.
D.K..777.8.628.29.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges for såvidt angår udførelse af regnvandsbassinet
og kloakledningerne, medens vejudvalgets indstilling vedtoges for såvidt angår leveran
cen og opstillingen af pumpestationen.
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217.

7.

SALG AF EJENDOMME.

Økonomiudvalget har 20.2.1974 indstillet, aXejendommen matr.nr. 8 dp, Landsgrav,
Bagervej 25, sælges til viceinspektør Georg Brandt på følgende vilkår: Pris:

kr. 280.000,- med udbetaling kr. 60.000,- (eventuelt kr. 70.000,-). For restbeløbet ud
stedes gældsbrev på almindelige pantebrevsvilkår over 20 år med halvårlige afdrag, før
ste gang 11.12.1974, rente 8 1/2 % p.a. Overtagelse 1.4.1974.
D. K..073.511.2.
Vedtoges.

2U.

8. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 7.1.1974 fra landinspektør P. Toft Jensen for A/S Dansk Shell, Kø
benhavn, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 55 op, Slagelse markjorder, af
areal 11.117 m2, i 2 parceller, hvoraf ejeren beholder den ene til bebyggelse med en
tankstation m.v., medens den anden agtes afhændet til industrivirksomhed.
Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet, at udstykningen godkendes på de vilkår,
der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..713.111.2/74.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Landsretssagfører Helge Petersen har 4.12.1973 til godkendelse fremsendt udkast
til deklaration vedr. udstykningen af matr.nr. 1 b, Lille Kongsmark.
Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet, at deklarationen - der er i overensstem
melse med parcelsalgserklæringen for udstykningen - godkendes.
D. K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 22.1.1974 fra H. Jul. Fjerring A/S for gårdejer Osvald Johansen,
Kongsmark, om godkendelse af forslag til udstykning af ca. 24.000 m2 af matr.nr.
3 a, Store Kongsmark by, i 1 7 parceller til sommerhusbebyggelse, - samt forespørgsel
af 6.8.1973 fra gåejer Osvald Johansen om, hvornår der kan etableres udkørsel til of

fentlig vej fra den i 1963 foretagne udstykning af samme ejendom.
Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet,

at miljøministeriet anmodes om at nedlægge midlertidigt forbud mod udstykningen
i henhold til byplanlovens § 9,
at det udarbejdes en partiel byplanvedtægt, hvorved matr.nr. 3 a, 5 b, 5 e, 5f 5g,
5 h, 51, 5n, 5 o, 5 q, 5 r, 5 s, 5 t, 5u, 5 v og 5x samt eventuelt yderligere matr.nr.
5k.5i.^p,5y,5z. 5æ, 5ø, 5aa, 5ab, 5ac af Store Kongsmark by udlæggestil

offentligt formål (Kongsmark Strandpark), og
at der optages kontakt med miljøministeriet og Vestsjællands amtsråd om støtte til er
hvervelse af ejendommene i henhold til lov nr. 230 af 7.6.1972 om erhvervelse af
fast ejendom til fritidsformål.
(Sagen er vedlagt en af vejudvalget den 13. 2.1974 udfærdiget redegørelse vedr. de
vejtekniske forhold i forbindelse med udstykningssagen, - idet udvalget, såfremt ud
stykningen gennemføres, finder, at der bør erhverves areal til Støvlebækvejs udvidelse
og til udretning af vejsvinget ved Spurvevej).
D. K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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9. BOLIGSAGER.
Ansøgning af 27.1.1974 fra Elisabet Baunehøj Jensen, Parkvej 12, om tilladelse til
at inddrage en 2 værelsers lejl^hed pa / sal i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.51-12.
Blev imødekommet.

10. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 29.1.1974 fra murermester Kaj Jensen, Baktrupvej 80, Ringsted,

om dispensation fra afstandsbestemmelserne i bygningsvedtægtens $ 10. stk. ? c. ?

forbindelse med en påtænkt opført tilbygning, placeret 4,15 m fra østskel og 4,2? m fra
nordskel (krav 5 m fra skel) pa ejendommen matr.nr. 1 <s c /a <\æsby ved stranden.
Ejendomsudvalget har 18.2.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor bo
ligministeriet.
Lb.nr. 156/74.
Ejendomsudvalget indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 30.1.1974 fra Høm Typehuse A/S for Sok n Olsen, Sondurmarksvej
J, om tilladelse td på ejendommen matr.nr. I bx, Sønderupnørre, Rønnesholm 17, at
opføre et een familiehus.
Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget.
Lb.nr. 162/74.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
c. Ansøgning af 4.2.1974 fra Søren Slot, Havrebjerg, om tilladelse til at opføre en
tilbygning til eksisterende eenfamiliehus på matr.nr. 10 av, Havrebjerg by.

Økonomiudvalget har 19.2.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byuoviklingsudvalget.
Lb.nr. 166/74.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

221.

11. SOCIALSAGER.
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MØDET MANDAG DEN 11. MARTS 1974.
Fraværende: Tove Munthe Fog og G. Bjørsum. Holger Jensen forlod mødet efter
behandlingen af pkt. 3.
Til behandling forelå:

212.

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

c. Kommunedata I/S har 1.3.1974 fremsendt regnskab for 1972/73, status pr. 31.3.
1973, årsberetning for 1972/73 samt et referat af repræsentantskabsmøde den 2.11.
1973.
D. K..075.711.

d. Kommunernes Landsforening har 28.2.1974 fremsendt regler om betaling m.v
til tjenestemænd under midlertidig tjeneste i højere stilling , funktionsvederlag).
D.K..087.41.
e. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomst mellem foreningen
og Forbundet for offentligt ansatte/Dansk Kommunal Arbejderforbund vedr. løn- ug

ansættelsesvilkår for dagplejeledere, stedfortrædere for dagplejeledere, afdelingsledere
og assistenter ansat ved kommunale dagplejeordninger.
D.K..832.
f. Kommunernes Landsforening har fremsendt overenskomst vedr. løn- og arbejds
forhold for ikke-tjenestemandsansatte tandteknikere ansat ved kommunal børnetand
pleje.
D. K..832.
a. - f. Til efterretning.

223.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vejudvalget har 19.2.1974 indstillet, at der ved Dalsvinget etableres en ny mate
rielgård til vej- og renovationsvæsenets maskinpark m.v. i henhold til et af stadsingeniø
rens kontor udarbejdet forslag og overslag, der er opdelt i 5 etaper for opførelse i nævn
te arbejdsperiode:

1. etape, marts-april 1974 ...................................................................................

kr.

2. etape, april-oktober 1974............................................................................
3. etape, 1975.........................................................................................................
4. etape, 1976/77....................................................................................................
5. etape, 1978/79...................................................................................................

I alt..............................................................................................................................
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74.000,1.035.000,-

500.000,-

1.325.000,-

862.000,-

kr. 3.796.000,-
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Under forudsætning af, at indstillingen vedtages, har udvalget ansøgt om bevilling til
udførelse af 1. etape: kr. 74.000,- til konto 71 04 61 00 50, Byggemodning af vandværks
lodden.
Anbefalet af økonomiudvalget for såvidt angår den ansøgte bevilling på kr. 74.000,samt i princippet for såvidt angår opførelsen af 2. etape, - men således at vejudvalget, in
den licitationen afholdes, undersøger alternative byggemuligheder.
D. K..073.511.1.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling på kr. 74.000,- under den af økonomiud
valget foreslåede forudsætning.
b. Lions Club Slagelse har 6.2.1974, i anledning af, at klubben har besluttet at vde
kr. 3.000,- til sommerophold på Oskarshamns Folkehøjskole for en handicappet fra Sla
gelse, ansøgt kommunen omat stille et tilsvarende beløb til rådighed, således at der kan
deltage 2 handicappede fra Slagelse.
Socialudvalget kunne 20.2.1974 ikke anbefale ansøgningen.
Økonomiudvalget har 27.2.1974 tiltrådt socialudvalgets stilling til ansøgningen.
D.K..078.51.
Med 10 stemmer mod 7 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme, vedtog byrå
det, at ansøgningen ikke kunne imødekommes.

c. Ansøgning af 29.1.1974 fra De uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg
& om et kontant tilskud på kr. 18.000,- til dækning af foreningens udgifter til kontor
hold m.v. indtil 31.3.1975 eller

b. om af kommunen at få stillet kontorlokaler til rådighed+- et kontant tilskud på
kr. 12.000,- for samme tidsrum.
Økonomiudvalget har 27.21974 indstillet, at der bevilges kr. 6.000,- til en forsøgs
periode, - i tiden indtil 31.8.1974 - til dækning af dokumenterede udgifter til:

1. husleje (kr. 2.000,-),
2 porto (kr. 200,-),

2 telefon (kr. 1.500,-),
4. anskaffelser (kr. 1.000,-),

5. leje af kontormateriel (kr. 800,-) og
6. materialer til eventuel reparation af kontor (kr. 500,-).

D.K..078.51.
Med 11 stemmer mod 7 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme, vedtoges økono
miudvalgets indstilling.
d. I anledning af at vejdirektoratet i januar 1974 har fremsendt udkast til rutenumme
rering af veje, der indgår i det internationale hovedvejssystem, hovedveje og landeveje,
har Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg, 295.1974 anmodet om byrådets be
mærkninger til udkastet.
Vejudvalget har 20.2.1974 indstillet, at sagen, vedlagt diverse bilag, fremsendes til
amtsrådet med følgende bemærkninger:
»Rutenummereringen i Slagelse-området foreslås gennemført i 2 etaper, således at 1.
etape kan iværksættes nu, medens 2. etape først kan iværksættes, når vejnettet omkring
Slagelse er udbygget i overensstemmelse med dispositionsplanen, og når motorvejen er
videreført fra Skovsø til Ringsted.
For såvidt angår 1. etape kan vejdirektoratets forslag anbefales med den ændring, at
der tilføjes en ny rute Korsør - Slagelse. Denne rute, som på kortbilagene er betegnet
nr. 58, følger den gamle hovedlandevej mellem Korsør og Slagelse, og ruten ender fore
løbig i vejkrydset Bredegade - Bjergbygade.
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I 2. etape foreslås rute 58 forlænget, så den følger den gamle hovedlandevej Korsør
Slagelse - Sorø - Roskilde. Ved passagen gennem Slagelse by kan rute 58 følge Korsørvej Mariendals Alle - Bredegade - Indre Ringgade - Smedegade - Sorøvej.
I 2. etape foreslås det desuden, at rute 109 forlænges fra Gudumkrydset ad den nye
nordlige omkørselsvej til Stillinge Strand, hvor rute 109 tilsluttes rute 173».
D. K..811.073.551.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ejerne af matr.nr. 2 b og 2 c, Havrebjerg, har 11.2.1924 fremsendt forslag om, at
den private fadlesvei der forløber fra landevej nr. 125 mod øst over matr.nr. 2 a. Havre
bjerg, benævnes »Ålykkevej».
Anbefalet at vejudvaiget.
D.K..811.121.1.
Blev tiltrådt.
f. Ansøgning af 27.12.1973 fra Slagelse Menighedsbørnehave, Klokkestøbergade 4,
om godkendelse af en hu^leieforhøjelse pr. 1. januar 1974 fra kr. I 180,- til kr. 1.225.-

pr. måned samt en forhøjelse af acontobeløbet jor varme med kr. I ()(),- pr. måned.
Socialudvalget har 15.2.1974 indstillet, at forhøjelserne godkendes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.711.
Godkendtes.

g. Indstillinger af henholdsvis 8.2.1974 og 19.2.1974 fra skolekommissionen om,
1. at der fra 1.8.1974 normeres en stilling som klinisk psykolog på Slagelse kommunes
skoleplan, samt
2. at der indgås overenskomst med Vestsjællands amtskommune om klinisk psykolog

bistand for tiden indtil 1.8.1974.
Økonomiudvalget har 5.3.1974 fremsendt sagerne med bemærkning,

ad 1. at udvalget med 4 stemmer mod 1 stemme har vedtaget at anbefale skolekommis
sionens indstilling af 8.2.1974, og

ad 2. at udvalget har vedtaget at anbefale skolekommissionens indstilling af 19.2.1974.
D. K..851.12.
ad 1. Med 14 stemmer mod 3 stemmer, idet 2 medlemmer undlod at stemme, vedto
ges skolekommissionens indstilling.

ad 2. Vedtoges.
h. Fra fritidsnævnet er med fritidskommissionens og skoleudvalgets tiltræden frem
sendt 103ansøgninger om interessegruppevirksomhed for bom og unge i sommcri n 197å
med forslag til diverse betingelser for gruppernes godkendelse.
Under forudsætning af godkendelse af disse betingelser vil den samlede udgift til in
teressegrupperne udgøre kr. 99.897,75, hvoraf kommunens andel udgør kr. 38.662,58.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..851.483.
Forslagene blev tiltrådt.
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3. BEVILLINGSSAGER.
Ansøgning af 15.21974 fra skoleudvalget om en tillægsbevilling på kr. 6.000,- til
konto 16 03 08 02 50, 1973/74, Sportspladser, haveanlæg, til dækning af udgifterne
ved opstilling af et læskur ved busholdepladsen ved Kalundborgvej i Havrebjerg.
Beløbet dækker ikke etablering af belysning ved læskuret, hvorfor udvalget har
henstillet, at der rettes henvendelse til værkudvalget herom.
Anbefalet af økonomiudvalget, idet udvalget har foreslået, at sagen overgives til
ejendomsudvalget for skurets opsætning m.m.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes, idet økonomiudvalgets forslag iøvrigt blev tiltrådt.

For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ejendomsudvalget har 18.2.1974 indstillet, at et tilbud fra C. C. Brun A/S, Glum
sø, på kr. 21.050,- exel. moms på en tilbygning for skarnkasserum til svømmehallen
accepteres.
Udvalget har under forudsætning af, at indstillingen vedtages, endvidere ansøgt om
den fornødne tillægsbevilling til konto 72 02 02 05 04.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.47.
Vedtoges, idet der endvidere blev givet den ansøgte tillægsbevilling.

b. Ansøgning af 21.2.1974 fra vognmand Bent Larsen, Parkvænget 10, om forlæn
gelse af koncessionen for Slagelse bybusser i et passende åremål fra den nuværende ud
løbsperiode 1.4.1978.
Vejudvalget har 5.3.1974 indstillet, at tilladelsen anbefales fornyet for 8-års perioden
1.4.1974 - 31.3.1982 på vilkår, at/ø Igende særlige bestemmelser indfø jes i tilladelsen:
»Tilladelsens indehaver er forpligtet til, efter forhandling med Slagelse byråd oq godkendelse af trafikudvalget, at omlægge og udvide bybusdriften, når detter skønnes nødven
digt af trafikale grunde ellerø af hensyn til betjening af nye byområder. Placering af
stoppesteder skal godkendes af politimesteren i Slagelse samt af vejbestyrelserne (Sla
gelse byråd og Vestsjællands amtsråd).»
D.K..811.113.
Vejudvalgets indstilling vedtoges med alle stemmer mod Viggo Marken der principi
elt er af den formening, at bybuskørsel bør være en kommunal opgave.

c. Kulturudvalget har 4.3.1974 indstillet, at Hanna Bjerregaard, Brønshøj, ansættes
den 1. juli 1974 som bibliotekar ved Slagelse Centralbibliotek under forudsætning af
bestået afgangseksamen fra Danmarks Biblioteksskole, - prøvetid: 1 år.
Som eventuel nr. 2 har udvalget indstillet Birgit Larsen, Vedbæk.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 8 ansøgninger.
D.K..084.
Det vedtoges at ansætte Hanna Bjerregaard, * med prøvetid: 2 år.
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5. KØB OG SALG AF EJENDOMME.
a. Økonomiudvalget har 6.3.1974 indstillet, at kommunen al gårdejerne Herluf og
Lars Frandsen køber et ca. 258.000 m2 stort areal af matr.nr 6 a og et ca. 4L >()() m2
stort areal af matr.nr. I b af Landsgrav på følgende vilkåi :
For det ca. 258.000 m2 store areal betales kr. 1 5,- pr. m2.
For 5. - 6.000 m2 af matr.nr. 1 b betales kr. 8,- pr. m2 og foi ca. 38.000 m2 af matr.
nr. 1 b betales kr. 1,50 pr. m2.

Overtagelse: 1.4.1974.
Med gårdejer Lars Frandsen oprettes en forpagtningskontrakt, gældende indtil
kommunen skal bruge jorden, årlig afgift: 8 hkg byg pr. td. land, opsigelsesfrist: 1 åi.
D. K..073.511.1.
Vedtoges.

b. Statsautoriseret ejendomsmægler Anker Jensen har 24.1.1974 for en klient fore
spurgt, om kommunen er interesseret i at erhverve ejendommen matr.nr. 6 7 a. Slagelse
bygrunde, Bjergbygade 7. Prisforlangende: kr. 375.000,- med ca. kr. 50.000, i udbeta
ling.
Økonomiudvalget har 27.2.1974 indstillet, at byrådet • af 2 af stadsingeniøren ud
arbejdede forslag til fremtidig linieføring for den indre Ringgade ved Rytterstaldstræde.
- går ind for den skitserede nordlige linieføring, - og at det herefter meddeles ejendoms
mægleren, at kommunen ikke er interesseret i køb af den tilbudte ejendom.
D. K..073.51 LI.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning fra murermester Jens Greve Andersen, Parkvej 11, om køb afen par
cel af matr,nr. I a. Slagelse markjorder, beliggende ved Rugvænget, for opførelse af
værksted, lager, stilladsplads samt tilhørende bolig for pågældendes murerfoi retning.
Økonomiudvalget har 30.1.1974 indstillet, at grunden - af areal 1.935 m2 ’
> aT
ca. 245 m2 vil blive belagt med kloakservitut - sælges til ansøgeren for kr 30,- pr. m2
for 1.690 m2 og kr. 15,- pr. m2 for 245 m2. Tilslutningsafgift for el (maximal belast
ning 40 kw) og vand henholdsvis kr. 2,35 og kr. 1,13 excl. moms pr. m2. Udover købe
summen skal betales kloakbidrag i henhold til kendelse, stikudgifter og udstykningsom
kostninger.
D. K..073.51.1.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 17.1.1974 fra Øernes Konsummælk-Selskab. Slagelse afdeling. <>m
køb af matr.nr. 8 fi. Landsgrav, beliggende ved Karimneve/.

Økonomiudvalget har 22.2.1974 indstillet, at grunden, af areal 5.520 m2, sælqes
til selskabet til sammenlægning med selskabets tilstødende ejendom for kr. 25. pr. m2
tilslutningsafgift for vand kr. 1,- pr. m2 excl. moms t a'conto kloakbidrag kr. 4,15
pr. m2. Herudover skal betales tilslutningsafgift for el til N.V.E., stikudgifter, udstyk
ningsomkostninger samt eventuelt restkloakbidrag i henhold til regnskabskendelse el
ler betalingsvedtægt.
D.K..073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 28.1.1974 fra landinspektør Uffe Flemberg for gårdejer Hans Frede
riksen, Ternelund, om godkendelse af udstykning af matr.nr.e 11, Gudum, og 3 b, 5 a
og 14, Vedbynørre, i 2 parceller, hvoraf ejeren beholder den ene til fortsat landbrug,
medens den anden er afhændet til helårsbeboelse.
Økonomiudvalget har 5.3.1974 indstillet, at udstykningssagen anbefales overfor by
udviklingsudvalget.
D. K..713.111.9/74.
Anbefales.

b. Ansøgning af 29.1.1974 fra landinspektør P. Toft Jensen for gårdejer Birgit Ol
sen, Kirke Stillinge, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 14 a, Kirke Stillinge, i 2
parceller, hvoraf ejeren beholder den, hvorpå ejendommens bygninger er beliggende,
medens den anden agtes afhændet til ejeren af naboejendommen matr.nr. 14 c for sam
menlægning hermed.
Økonomiudvalget har 5.3.1974 indstillet, at udstykningssagen anbefales overfor by
udviklingsudvalget.
D. K..713.111.10/74.
Anbefales.
c. Ansøgning af 26.2.1974 fra H. Jul. Fjerring A/S for gårdejer Annelise Sørensen,
Landsgravgård, om godkendelse af forslag til udstykning aj en del aj matr.nr. 5 a, Lands

grav, i 38 parceller ved Benediktevej og Anne-Marievej.
Økonomiudvalget har 5.3.1974 indstillet, at udstykningssagen godkendes på de betin
gelser, der fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.
D. K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

7. BOLIGSAGER.

22*

a. Ansøgning af 15.2.1974 fra Henning Nielsen, Fruegade 27, st.th., om tilladelse til
at inddrage en 2 værelsers lejlighed st.tv. i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D. K..778.54.12-27.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 14.2.1974 fra Bent Adolph, Grønlandsvej 13, om tilladelse til at
inddrage en 2 værelsers lejlighed pâ I sal i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D. K.. 778.54.15-13.
Blev imødekommet.

8. BYGGESAGER.

«9.

a. Ansøgning af 10.2.1974 fra Ebbe Kronvald Petersen, Gudum, om tilladelse til at

opføre en tilbygning til det på ejendommen matr.nr. 19 b, Gudum, beliggende eenfamiliehus.
Økonomiudvalget har 27.2.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget og fredningsnævnet.
Lb.nr. 121/71 II.
Anbefales.
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b. Ansøgning fra fabrikant Jørn Rasmussen, Valbyvej 9, matr.nr. 41 g, om dispensa
tion fra udnyttelsesgraden i bygningsvedtægtens § 19, stk. 6, for opførelse af en tilbyg
ning til en på ejendommen eksisterende hundefoderfabrik, hvorefter udnyttelsesgra
den bliver 0,458 (krav 0,40).
Ejendomsudvalget har 4.3.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet.
Lb.nr. 35/72 II.
Anbefales.

c. Ansøgning af 12.2.1974 fra malermester Holger Christensen om tilladelse til optø
reise af en tilbygning til eksisterende beboelse pa matr.nr. 19 bh, Slagelse markjorder.
Glentevej 8, med dispensation fra:

a. bygningsvedtægtens § 19, stk. 5, der fastsætter en udnyttelsesgrad på 0,2,
nyttelsesgraden efter projektet bliver 0,227,

idet ud

b. bygningsreglementets kap. 323, stk 2, der fastsætter afstand til naboskel til mini
mum 2,5 m, - idet afstanden efter projektet bliver ca. 1,5 m, og
c. bygningsreglementets kap. 313, stk. 1 a, der fastsætter, at højden i forhold til nabo
skel maximalt må være 1,4 gange afstanden til naboskel, - idet afstanden iflg. projek
tet bliver som nævnt under pkt. b.
Ejendomsudvalget har 4.3.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet, såfremt der kan opnås en naboerklæring om dennes indforståelse med projek
tets gennemførelse.
Lb.nr. 179/73.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 14.11.1973 fra Tegnestuen A'S for skibskonstruktor Verner Je':\en.
Nygade 6, om principiel tilladelse til indretning af bolig pâ I. sal i manzardetage i ejen

dommen matr.nr 28 d og 23 f, Landsgrav. Korsørvej 60, »Transitgarden».
Ejendomsudvalget og økonomiudvalget har indstillet, at ansøgningen anbefales over
for byudviklingsudvalget.
Lb.nr. 583/73 II.
Anbefales.
e. Ansøgning af 1 2.12.1973 fra John Tomkiewicz, Havrebjerg, om tilladelse til at

ombygge eksisterende udhus samt til at opføre nyt udhus på ejendommen matr.nr. 11 e,
Blæsinge by.
Økonomiudvalget har 27.2.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 621/73.
Anbefales.
f. Ansøgning af 11.1.1974 fra autoforhandler Jorgt n Møller, Nordrup. om principiel
tilladelse til at opføre et eenjamiliehus samt nedrive eksisterende hus pa matr.nr 21 c,
Nord ru p by.

Økonomiudvalget har 5.3.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget.
Lb.nr. 157/74.
Anbefales.
g. Ansøgning af 11.2.1974 fra Hans Erik Petersen, Årslev, om tilladelse til at opføix

pejsestue og overdækket terrasse til ejendommen pa matr.nr. 27 d. Årslev bv.
Økonomiudvalget har 27.2.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales oveifor byud
viklingsudvalget.
Lb.nr. 183/74.
Anbefales.
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9. SKOLESAGER.

230.

a. Ansøgning af 11.2.1974 fra lærere Hanne og Otto Steenholdt om afsked fra 31.7.
1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D. IC.851.11.
Bevilgedes.
b. Ansøgning af 15.2.1974 fra lærer Eli Svart Kristiansen. Østre skole, om forlæn
gelse aforlov med 1 år indtil 31.7.1975.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.
c. Ansøgning af 15.1.1974 fra lærer Bodil Wind Andersen. Stillinge Centralskole,
om nedsættelse af det pligtige ugentlige timetal i skoleåret 1974/75.
Skolekommissionen har 28.2.1974 indstillet, at timetallet fastsættes til 14 mod. at
pågældende aflønnes i forhold til det læste timetal.
D.K..851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

d. Skolekommissionen har 28.2.1974 indstillet, at nedennævnte»timelærere medde
les ansættelse på prøve som lærere ved Slagelse skolevæsen:

1. Lars Eskildsen, fra 1.5.1974, og
2 Ole Justesen, fra 1.8.1974.

D.K..851.11.
Vedtoges.

10. SOCIALSAGER.

251.

Udenfor dagsordenen.

11.

2U.

Borgmesteren foreslog, at byrådets ordinære møde den 25.3.1974 fastsættes til
kl. 17.30.
Vedtoges.
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1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. - h. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
i. Kommunernes Landsforening har 14.3.1974 fremsendt standardkontrakt mellem
foreningen og HK vedr. løn- og ansættelsesforhold for de ved »Kino Teatret» ansatte
billetkasserersker.

D.K..832.
a. - i. Til efterretning.

254.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 6.2.1974 fra Fritidshjemmet Børnegården, Oehlenschlægersgade 7.
om et tilskud til afholdelse af et feriekoloniophold for hjemmets hørn.

Socialudvalget har 15.2.1974 med 5 stemmer mod 2 stemmer indstillet, at der ydes
et tilskud på kr. 10.700,-, og at der som følge heraf gives en tillægsbevilling af denne
størrelse til konto 14 02 02 05 00, 1974/75. Udvalget har bemærket, at udgiften vil
medføre forøgede indtægter på konto 14 02 02 34 02, Statstilskud, og konto 14 02 02
32 08, Bidrag vedr. feriekoloniophold, på henholdsvis kr. 4.900, og kr. 1.900,-, således
at kommunens nettoudgift and»agei ki. 3.900,-.
Socialudvalget har 7.3.1974 oplyst, at det af socialudvalget opstillede budget er ud
arbejdet i overensstemmelse med refusionsreglerne i lov om børne- og ungdomsforsorg, uagtet fritidshjemmet og forældrerådet har tilbudt, at forældrenes bidrag forhøjes til
33 1/3 % (mod i henhold til loven: 25 %).
Økonomiudvalget har 20.3.1974 - med 3 stemmer mod 2 stemmer anbefalet so
cialudvalgets flertalsindstilling.
D. K..073.521.74/75.
Med 12 stemmer mod 8 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme, vedtoges det at
yde et tilskud på kr. 10.700,- og den herefter fornødne tillægsbeviliing.
b. Ansøgning af 20.2.1974 fra Slagelse Gymnastikforening om et tilskud pa
kr. 1.500,- til dækning af udgifterne ved beværtning af ca. 60 gymnaster og forenings

repræsentanter fra Huskvarna ved et venskabsbesøg i Slagelse i dagene 16. og 17.3.1974.
Anbefalet af sportsudvalget og økonomiudvalget, idet økonomiudvalget samtidig har
indstillet, at der gives den fornødne tillægsbevilling til konto 23 03 10-0, Nordisk samar
bejde, 1973/74.
D.K.. 078.51.
Bevilgedes, idet der endvidere blev givet den fornødne tillægsbevilling.
c. Ansøgning af 8.2.1974 fra S.I.K.S. cm medlemstilskud til idrætsforeningers s med

lemmer under 18 år.
Sportsudvalget har 5.3.1974 indstillet, at der ydeset tilskud pa kr. 15,- pr. medlem,
ialt for 2.877 medlemmer kr. 43.155,-.
Udgiften foreslås afholdt på konto 20 09 16 03, 1973/74, Støtte til sport og andre
ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078 51
Sportsudvalgets ndstilling vedtoges.
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d. Ansøgning af 6.3.1974 fra elevrådet ved Vestsjællands Handelsgymnasium om et
tilskud til en studierejse til England i påsken 1974 for 2 af skolens ældste klasser med
henblik på at studere engelske handelsvirksomheder m.v. Udgifterne er anslået til ca.
kr. 20.000,- (kr. 800,- pr. deltager).
Økonomiudvalget har 20.3.1974 indstillet, at der ydes et tilskud på kr. 100,- pr.
deltager, dog maximalt kr. 2.500,-.
D.K..078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
e. Ansøgning af 21.2.1974 fra Revisionsfirmaet Tage Møller l/S for Liselundfondet
om nedslag i det fondet pâlignede a "conto kloakbidrag for fondets arealer i Sydbyen.
Vejudvalget har 5.3.1974 foreslået, at Liselundfondet pålignes samme kloakbidrag
som de øvrige grundejere i området, idet det er udvalgets opfattelse, at eventuel støtte
til fondet bør ydes og konteres som et tilskud, der er kloakregnskabet uvedkommende.
Udvalget har oplyst, at landvæsenskommissionen ved behandling af kloakprojektet
for Sydbyen i kendelsen har anført: »Kommissionen bemyndiger kommunen til at
træffe en speciel ordning med Liselund med hensyn til fastsættelse af kloakbidrag. Re
sultatet skal forelægges kommissionen til godkendelse».
Økonomiudvalget har 20.3.1974 tiltrådt vejudvalgets forslag.
D.K..777.8.628.2.
Vejudvalgets forslag blev tiltrådt.

f. Vejudvalget har 13.3.1974 indstillet følgende takster for tømning af samletanke
for 1974/75:
a. Helårsboliger:
Afgift kr. 300,-4 moms for tømning af samletanke, hvortil der kun er tilløb fra
kloset.
Afgift kr. 1.500,- f-moms for tømning af samletanke, hvortil der foruden tilløb fra
kloset er tilsluttet andet tilløb.

b. Sommerboliger:
Afgift kr. 200,- * moms for tømning af samletanke, hvortil der kun er tilløb fra klo
set.
Afgift kr. 1.000,- 4 moms for tømning af samletanke, hvortil der foruden tilløb fra
kloset er tilsluttet andet tilløb.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.241.077.6.
Vedtoges.
g. Vejudvalget har 19.3.1974 indstillet, at der i det af byrådet den 9.4.1973 ved
tagne regulativ for afløb fra kloset til nedgravede samletanke foretages følgende til
føjelser:

a. i § 6, stk. 2, efter andet punktum tilføjes:
»En 4" slamsugerkobling kan dog tillades, såfremt tanken er monteret med et su
gerør til tankens bund.»
b. i § 6 tilføjes som nyt stk. 5:
»Tanken skal placeres indenfor en afstand af højst 20 m fra vej! »
D.K..777.8.628.241.077.6.
Vedtoges.
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h. Stadsingeniøren har 7.3.1974 foreslået følgende tilføjelse til dispositionsplanens
afsnit 4.7. »andre rekreative områder»:
»Blæsinge Bakker er et værdifuldt morænelandskab i kommunens nordligste del. Bak
kerne udnyttes til grusgravning og trues med total udslettelse.
De højeste partier, som endnu ikke er berørt af grusgravningen, bør bevares, og desuden
bør det sikres, at det øvrige landskab retableres, når udnyttelsen er tilendebragt, jfr.
råstoflovens bestemmelser.»

Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..777.8.711.
Vedtoges.
i. Dansk almennyttigt Boligselskab har 11.3.1974 for Fællesorganisationens Boligfore
ning og Slagelse sociale Boligselskab fremsendt ansøgning om godkendelse af forpr,
k

vedr. boligforeningernes opførelse af 23 boligblokke i 3 etager indeholdende 462 lejlig
heder i Sydbyen.
Ansøgningen behandles i økonomiudvalgets møde den 25.3.1974.
D. K.. 778.532.
Med 13 stemmer mod 7 stemmer, idet I medlem undlod at stemme, vedtoges det at
anbefale ansøgningen.

k. Ansøgning af 25.1.1974 fra Dansk almennyttigt Boligselskab for Slagelse almennytti
ge Boligselskab om godkendelse af folgende huslejeforhøjelser med virkning fra 1.5.1974:

Alléhusene. Ostre Alle'
fra kr. 51,- til kr. 53,- pr. m2.

Jørgensgården, Bredegade:
beboelse: fra kr. 68,- til kr. 74,- pr. m2,
butikker: fra kr. 94,- til kr. 103,- pr. m2.

Solgården:
beboelse: fra kr. 61,- til kr. 68,- pr. m2,
butikker: fra kr. 165,- til kr. 185,- pr. m2.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..778.532.
Viggo Marker forlod mødet under sagens behandling. Herefter godkendtes de foreslåe
de huslejeforhøjelser.

l. Dansk almennyttigt Boligselskab har 17.1.1974 for Fællesorganisationens Boligfore
ning fremsendt endeligt byggeregnskab vedr. udvidelse af supermarked i afdeling Kmgparken VA, hvorefter den samlede anskaffelsessum andrager:
grundudgift

kr.

håndværkerudgift

omkostninger

-

70.450,47
471.150,36

(-

629,142,-)

154,119,58

(-

185.228,-)

kr. 695.720,41
r momsrefusion

26.584,-

kr 669.136,41
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Selskabet har endvidere fremsendt lejebudget, hvorefter den årlige merleje andrager
kr. 106.311,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
Anbefales godkendt.
itu Vejudvalget har 19.3.1974 indstillet, at den tilladte parkeringstid på 1 time i
forretningstiden på:

1. Rosengades vestlige side,
2 Skovsøgades nordlige side ved udmundingen i GI. Torv,

3. Banegårdspladsens parkeringsareal
indskrænkes til 1/2 time, og at denne parkeringsrestriktion skal være gældende hele
døgnet.
Politimesteren har tiltrådt den foreslåede ændring.
D.K..811.
Vedtoges.
n. Ansøgning af 23.21974 fra diverse grundejere ved den del af Garvergårdsvej, der
ligger vest for Strudsbergsvej, om bibeholdelse af navnet Garvergårdsvej for denne stræk
ning.
På byrådets møde den 14.1.1974, pkt. 2 f, vedtoges det at ændre vejstrækningens
navn til Færøvej.
Vejudvalget har 5.3.1974 indstillet, at vejnavnet Garvergårdsvej bibeholdes på den
nævnte strækning.
D.K..811.121.1.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

o. Økonomiudvalget har 20.3.1974 efter forhandling med værkudvalget indstillet,
at der foretages følgende forhøjelser i gaspriserne (de gældende priser er anført i paran
tes):

a. Forbrug til husholdning og små-industri:
90 øre pr. m3* kr. 84,- pr. år (62 øref kr. 66,-).
b. Fællesmåler A:

68 øre pr. m3 + kr. 240,- pr. år (40 øre ¥ kr. 192,-).
c. Fællesmåler B:
54 øre pr. m3* uændret kr. 400,- pr. år (26 øre).

d. Forbrug til industri (valgfrit):

90 øre pr. m3* kr. 84,- pr. år (62 øre* kr. 66,-).
68 øre pr. m3 * kr. 240,- pr. år (40 øre* kr. 192,-).
52 øre pr. m3 * kr. 600,- pr. år (30 øre * kr. 400,-).

e. Forbrug til skoler m.v.:
45,8 øre pr. m3 (22,8 øre).
Forhøjelserne foreslås gennemført med virkning fra 1.4.1974, - dog for skoler m.v. fra
1.121973.
D. K..824.11.662764.003.13.
Vedtoges.
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p. Skolekommissionen har 18.3.1974 indstillet, at den mellem Slagelse og Sorø kom
muner indgåede overenskomst vedr. skolepsykologisk virksomhed gøres gældende indtil
31.7.1974, og at der foretages følgende ændringer i overenskomsten:

a. i § 2 tilføjes »1 stilling som klinisk psykolog» og »1 stilling som konsulent for læse-staveretarderede», idet endvidere »1 socialrådgiver» ændres til »eventuelt 1 socialrådgiver.
b. § 7, 1. afsnit ændres til: »Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. august 197^
og er gældende i 4 år. Den kan herefter af enhver af parterne opsiges med 1 års varsel
til udgangen af et skoleår.»
D. K..851.072.8.
Vedtoges med den ændring, at bestemmelsen om en stilling som socialrådgiver udgår.
q. Ansøgning af 22.1.1974 fra Dyhrs Skole om et yderligere tilskud til skolens drift

i 1973/74.
Skoleudvalget og økonomiudvalget kunne ikke anbefale, at der ydes yderligere drifts
tilskud til skolen.
(Se mødet 8.10.1973, pkt. 2 i).
D.K..851.97.
Kunne ikke imødekommes.

r. Ansøgning af 27.2.1974 fra Vestsjællands dramatiske Forening om tilsagn om dæk
ning af eventuelt underskud, maximalt kr.2.000,-,^ed gennemførelse af en teateruge i ti
den 1. - 7. 4.1974 i foreningens lokaler i Bredegade 11 med deltagelse af forskellige
amatørscener i Danmark.

Anbefalet af kulturudvalget og økonomiudvalget.
D.K..854.
Bevilgedes.
s. Ansøgning af 24.2.1974 fra Ungdommens Venner om refusion ut gebyret ]or bygge
tilladelse til boblehallen ved Frederikshøjvef kr. 3.264,-.

Økonomiudvalget har 20.3.1974 indstillet, at ansøgningen imødekommes.

D.K.. 855.3.795.893.
Bevilgedes.

255.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Ansøgning af 14.3.1974 fra ejendomsudvalget om følgende tillægsbevillinger for

1973/74:
a. konto 02 04 05 06 00, Marievej 9 -15, vedligeholdelse....................

kr. 12.000,00

b. konto 02 05 02 06 08,Løvegade 31 - 35, vedligeholdelse.................

2.000,00

c. konto 02 05 08 06 00, Smedegade 20 - 26, vedligeholdelse.............

2 000,00

d. konto 02 04 01 06 09,Vedligeholdelse af beboelsesejendomme på
Akacievej, Mariendals Alle og Valbyvej..................................................
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.52I.73/74.
Bevilgedes. E.L. Anderberg beklagede den svigtende budgetkontrol.
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b. Ansøgning af 20.3.1974 fra økonomiudvalget om følgende tillægsbevillinger for
1973/74:

a. konto 11 04 05-6, kontorholdsudgifter, kr. 4.000,- og
b. konto 11 04 08-2, lystryk, kr. 2.000,-.
D.K..073.521.73/74.
D.K..073.52.
Bevilgedes. E.L. Anderberg beklagede den svigtende budgetkontrol.
c. Skoleudvalget har 4.3.1974 ansøgt om følgende tillægsbevillinger for 1973/74:

a. konto 16 02 01 32 07, administration, rengøring ......................

kr.

b. konto 16 13 01 00 05, befordring af skolebørn..........................
(yderligere refusion kr. 127.000,-)

-

170.000,-

-

27.000,-

c. konto 16 03 08 01 02, andre udgifter vedr. leje- og tjenestebo
liger .....................................................................................................

8.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes. E.L. Anderberg beklagede den svigtende budgetkontrol.
d. Kulturudvalget har 4.3.1974 ansøgt om følgende tillægsbevillinger for 1973/74:

konto 17 02 06 00 08, rengøring .......................................................

kr.

konto 17 04 00 00 02, inventar...........................................................

10.000,6.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.k..073.521.73/73.
Bevilgedes. E.L. Anderberg beklagede den svigtende budgetkontrol.

e. Ansøgning af 13.3.1974 fra vejudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1973/74:
a. konto 18 01 05 03-08,vedligeholdelse af værktøj.........................

kr.

b. konto 18 03 01 01-09, Stenstuegade - Korsgade..........................
c. konto 18 05 05 00-00 , vejvisere, gadeskilte................................

4.300,-

d. konto 18 05 07 01-09, anskaffelse af maskiner ..........................

3.000,-

g. konto 19 04 01 00-02, renovation, lønninger...............................

h. konto

i

19 06 06-07, forbrændingscentral, maskiner og inventar

konto 19 06 10 00-09, forbrændingscentral, andre udgifter....

10.000,-

75.000,-

40.000,-

-

5.000,-

k. konto 19 09 01 00-00, nødtørftanstalter, lønninger....................

l. konto 19 09 04 00-07, nødtørftanstalter, vedligeholdelse.......

30.000,5.800,-

e. konto 19 02 01 05-01, renseanlæg, vedligeholdelse, fast ejendom
f. konto 19 02 01 06-09, renseanlæg, maskiner og inventar...........

15.000,-

12.000,-

2.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
Bevilgedes. E.L. Anderberg beklagede den svigtende budgetkontrol.
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f. Ansøgning af 12.3.1974 fra ejendomsudvalget om en tillægsbevilling på
kr. 10.650.- til konto 02 04 04 06 05, 1973/74, Marievej I - 7, vedligenoldelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
Bevilgedes.
g. Ansøgning af 13.3.1974 fra vejudvalget om tilladelse til at overføre følgende ikke
anvendte bevillinger fra budgettet 1973/74 til anvendelse i regnskabsåret 1914/75:

konto 18 03 01 12-02, parkering, Stillinge Strand.
Saldo pr. 1.3.1974.....................................................................................

kr.

12.796,-

konto 18 03 01 15-04, Byskovvej mellem Klosterbanken og
Søndermarksvej.
Saldo pr. 1.3.1974............................................................ .........................

85.000,-

konto 18 03 01 16-01, Søndermarksvej.
Saldo pr. 1.3.1974.....................................................................................

43.583,-

konto 18 03 01 21-01, parkeringsplads og sti ved Marievangs
skolen.
Saldo pr. 1.3.1974.....................................................................................

242.163,-

konto 18 03 01 24-03, Sagavej, sti og grønt område . . .
Saldo pr. 1.3.1974.....................................................................................

23.666,-

konto 18 03 01 28-02, parkeringsplads ved Byskov Alle.
Saldo pr. 1.3.1974...................................................................................

91.809,-

konto 18 03 01 26-08, GI. Næstvedvej, fortov og vejafvanding
ud for bebyggelsen ved I ngersvej og Brinkvej.
Saldo.......................................................................................................

90.000,-

konto 18 03 01 27-05, Bivej nr.386, Stillinge Strand - vendeplads
Saldo......................................

25.000,-

konto 18 03 05 03-05, Ådalen i Bildsø. Arealerhvervelse.

Saldo..............................................................................................................

10.000,-

konto 18 03 05 04-02, Valmuevej, Fortov i vejens sydside på
strækningen mellem Holbækvej og Tidselbjergvej. Kommunens
andel.
Saldo..............................................................................................................

15.000,-

konto 19 10 02 00-01, ombygning af Skidenrenden.
Saldo..............................................................................................................

1.190.039,-

Anbefalet af økonomiudvalget, - for såvidt angår de pr. 31.3.1974 resterende saldi.
D. K..073.521.73/74 + 74/75.
Vedtoges for såvidt angår de pr. 31.3.1974 resterende saldi.
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For lukkede døre.

4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

236.

a. Ny materielgård til vej- og renovationsvæsenets maskinpark.
Vejudvalget har 6.3.1974 indstillet:
at udvalgets oprindelige projekt fastholdes,

at etapeopdelingen ændres fra 5 til 8 etaper med en samlet overslagssum på
kr. 3.804.000,- (oprindeligt kr. 3.796.000,-),
at 1. etape (byggemodningsarbejde, udgravning og regnvandsbassin og planering af
masteplads) udføres straks, og

at 2. etape (120 m2 folkebygning, 610 m2 garagebygning og 2.000 m2 pladsbelægning)
straks udbydes fagvis i offentlig licitation.
Udvalget har endvidere anmodet om, at det på budgettet for 1973/74 på konto
19 04 10 01 optagne beløb: kr. 300.000,-overføres ved fond til 1974/75, da arbejdet
ikke kan påbegyndes før 1.4.1974.

Økonomiudvalget har 20.3.1974 indstillet, at vejudvalgets anmodning om overførsel
af kr. 300.000,- ved fond fra budgettet for 1973/74 til 1974/75 imødekommes.
Udvalget har samtidig oplyst, at det har vedtaget at tilbagesende vejudvalgets foran
stående indstilling til udvalgets fornyede overvejelse under hensyn til den af byrådet
den 11.3.1974, pkt. 2 a, trufne beslutning, hvorefter det er pålagt vejudvalget at under
søge alternative byggemuligheder.
D.K..073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ejendomsudvalget har 14.3.1974 - efter afholdt licitation - indstillet, at der oprettes
forpagtningskontrakt med Peter Hansen, Baunehøjgård, om forpagtning af »Frederiks min
de», matr.nr. 17 c, Skovse, af areal ca. 82.408 m2, samt et ca. 55.497 m2 stort areal af
matr.nr. 16 a, Skovse, mod en årlig forpagtningsafgift på 11,6 hkg byg pr. td. land.

Anbefalet af økonomiudvalget.
Ved licitationen var indkommet 8 tilbud.
D.K..073.513.2.
Vedtoges.
c. Kolonihaveforeningen »Fredly» har fremsendt fortegnelse over haveejere, der anses
for at være berettiget til erstatning for inddragelse af haver i anledning af kommunens
salg af matr.nr. 7 a, Slagelse markjorder, pr. 1.11.1974 til fællesudvalget for en ny kir
kegård for Set. Mikkels og Set. Peders sogne, hvorefter erstatningen er opgjort til hen
holdsvis kr. 50,- og kr. 12,- pr. frugttræ/frugtbusk, der er mere end 3 år gamle.
Bestyrelsen for haveforeningen har endvidere ved en mundtlig forhandling med
ejendomsudvalget anmodet om en reduktion i forpagtningsafgiften for såvidt angår de
26 haver, der udgår af forpagtningen den 1.11.1974.
Ejendomsudvalget har 14.3.1974 indstillet, at de fremsatte erstatsningskrav, ialt
kr. 5.324,-, accepteres. Udvalget kan under henvisning til det givne opsigelsesvarsel
for arealerne ikke gå ind for en reduktion af forpagtningsafgiften.
Under forudsætning af, at indstillingen godkendes, har udvalget samtidig ansøgt om

den fornødne tillægsbevilling.
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Økonomiudvalget har 19.3.1974 anbefalet ejendomsudvalgets indstilling, - her
under at der gives den fornødne tillægsbevilling.
D.K..073.513.2.
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges, idet der samtidig blev givet den fornødne
tillægsbevilling.

d. Ansøgning af 27.2.1974 fra kommuneassistent Lissi Heinsvig, social- og sund
hedsforvaltningen, om afsked fra 31.1.1974.

Anbefalet af socialudvalget og økonomiudvalget.
D. K..075.5.084.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 5.3.1974 fra Jesper Grandt Jørgensen, Frede V. Jørgensen A/S, om
autorisation som kloakmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.

D. K..777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.
f Vejudvalget har 14.3.1974 fremsendt til godkendelse følgende 3 overenskomster
med grundejere om erstatning som følge af fremføring af kloakledninger over pågældendes ejendomme for etablering af et regnvandsbassin på matr.nr. 69 br, Slagelse mark
jorder:

a. Matr.nr. 69 bh, Sorøvej 67, tilhørende K.T.A.S.
For servitutpålæg ydes en erstatning på kr. 5.000,-.
Kommunen retablerer pladsbelægning, hegn m.v.
b. Matr.nr. 69 bi, Sorøvej 65, tilhørende autoforhandler Laurits Nielsen
For servitutpålæg ydes en erstatning på...........................................
kr. 2.000,For øvrige ulemper ydes........................................................................
2.000,-

lalt..................................................................................................................

c.

kr. 4.000,-

Matr.nr. 69 bz, Holbækvej 8, tilhørende autoforhandler W.R. Malby.
Der ydes ingen kontant erstatning.
Hegn og grusbelægning retableres efter arbejdets udførelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.29.
Godkendtes.

g. Vejudvalget har 4.3.1974 indstillet, at den med gårdejer Valdemar Skaarup, Kirke
Stilling^ Strand, indgåede kontrakt vedr. tømning og bortkørsel af natrenovation fra
sommerbeboelserne forlænges på uændrede betingelser for tiden 1.4.1974 - 31.3.1 975.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.444.
Vedtoges.
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h. Vejudvalget har 13.3.1974 indstillet, at et tilbud fra murermester Frede V.
Jørgensen på kr. 29.829,- excl. moms for udførelse af hovedkloakledning i side
vej nr. 3 td Valmuevej accepteres, samt at arbejdet, der er en del af det samlede

arbejde ved kloakering af udstykningerne fra matr.nr. 123, 124 og 131, Slagelse
markjorder, tillades igangsat.
Udvalget har samtidig foreslået, at der i entreprisesummen modregnes å conto
kloakbidrag på kr. 4,- pr. m2, eller ialt kr. 20.888,-, som i henhold til byrådets
parcelsalgserklæring skal indbetales til kommunen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.71 1.4.
Vedtoges.
i. Vejudvalget har 12.3.1974 fremsendt forslag til overenskomst mellem

a. Slagelse byråd som vejbestyrelse,
b. direktør Bøje Nielsen, Vadestedet 1, næstved, som ejer af matr.nr. 75 a, Sla
gelse markjorder, og

c. Bent Nielsen Typehuse A/S, Sverigesvej 16, Slagelse, som ejer af matr.nr.
69wtf, 69w/>, Slagelse markjorder,

vedr. forlængelse af Byskovvej fra Søndermarksvej ca. 220 m mod øst.
Udgifterne ved arbejdets færdiggørelse er anslået til kr. 336.000,-, der fordeles
således, at hver af de tre parter betaler ca. 1/3 eller ca. kr. 112.000,-.
Arbejdet foreslås opdelt i 3 etaper således:

1. etape omfatter foreløbig vej fra st. 660 til st. 770. Udgiften er anslået til kr.
90.000,-. Arbejdet udføres i 1974.

2. etape omfatter foreløbig vej fra st. 770 til st. 880. Udgiften er anslået til
kr. 72.000,-. Arbejdet udføres, når vejanlægget er nødvendigt af hensyn til byg
gemodningen af matr.nr. 69 ua, 69 ub, Slagelse markjorder, dog tidligst i 1975.

3. etape omfatter færdiggørelse af vejen fra st. 660 til st. 880. Udgiften er anslået
til kr. 174.000,-. Arbejdet udføres, når byrådet finder det fornødent, dog tidligst
i 1976.
Under forudsætning af at alle 3 parter tiltræder overenskomsten, indstiller vej
udvalget, at man i 1974 lader kommunens egen entreprenørafdeling udfore kloak

ledning i vejen samt 1. etape af vejarbejdet.
Udgiften til kloakarbejdet er anslået til kr. 32.000,-, hvilket beløb søges som
tillægsbevilling til konto 39 O2 20 31 08, kloakdistrikt Sondermark.
Udgiften til 1. etape af vejarbejdet er anslået til kr. 90.000,-, hvoraf kommunens
andel udgør ca. kr. 36.000,-, medens de resterende ca. kr. 54.000,- betales af direk
tør Bøje Nielsen. Kommunens andel af udgiften kan dækkes af følgende bevillinger:

Restbevilling kr. 25.563,- på konto 18 03 05 02-8, 1973/74.

Ny bevilling kr. 10.000,- på konto 18 03 05 02-8, 1974/75.
Da det ikke vil være muligt at gennemføre arbejdet før 1.4.1974, ansøger udval
get om, at bevillingen i regnskabsåret l 973/74 md blive overført ved fond til an

vendelse i 19 74/75.

213

MØDET 25.3.1974

Udvalget har oplyst, at indenrigsministeriet har givet dispensation fra bygge- og
anlægsstoppet for 1. etape af Byskovvejs forlængelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Vedtoges.

257.

5. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Landinspektør Uffe Flemberg, Hønq, har 15.2.1974 til godkendelse fremsendt
udkast til deklaration vedr. udlægning af sti i forbindelse med udstykningen af matr.
nr. 69 ub, Slagelse markjorder, tilhørende Bent Nielsen Typehuse A/S.
Økonomiudvalget har 20.3.1974 indstillet, at landinspektøren tilskrives om æn
dring af deklarationen, som det fremgår af et af stadsingeniøren udarbejdet forslag
til svarskrivelse.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 9.1.1974 fra landinspektør P. Toft Jensen for Dalandia Smelteostfabrik A/S, Kirke Stillinge, om godkendelse af udstykning af matr.nr. 1 c og 1 s, Kelstrup
by, i 4 parcelhusgrunde.
Økonomiudvalget har 20.3.1974 indstillet, at udstykningen frarådes overfor byud
viklingsudvalget.
D.K..777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

25«.

6. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 4.3.1974 fra bagersvend Frede Hansen, Herluf Trollesvej. 37, om til
ladelse til at inddrage en 2 værelsers lejlighed på 1. sal i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.19-37.
Blev imødekommet.
b. Ansøgning fra Ejner Møller, Holbergsgade 40, om tilladelse til at inddrage 1 værel
se af 1 sals lejligheden i ejendommen til eget brug, således at lejligheden herefter
fremtræder som en 2 værelsers lejlighed.

Boliganvisningsudvalget har 18.3.1974 anbefalet ansøgningen under forudsætning
af, at inddragelsen først finder sted, når de nuværende lejere af 1. sals lejligheden er fra
flyttet, og at der opretholdes en 2 værelsers lejlighed på 1. sal.
D.K..778.54.22-40.
Boliganvisningsudvalgets forslag blev tiltrådt.
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c. Ansøgning af 27.2.1974 fra landsretssagfører Helge Petersen for købmand
P. Toustrup Andersen om tilladelse til at nedlægge en S værelsers lejlighed pa 2.
sal i ejendommen Nytorv 10, således at lokalerne for fremtiden udlejes til erhverv,
eventuelt som blandet lejemål, dels beboelse og dels erhverv.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

D. K..778.54.46-10.
Blev imødekommet.
d. Ansøgning af 22.2.1974 fra advokat Søren Larsen for Kirke Stillinge Bygge-

og Ejendomsforretning A/S om tilladelse til at inddrage 2 lejligheder på 1. sal i

ejendommen Sorøvej 9 for indretning af 6 klubværelser.
Boliganvisningsudvalget kunne 7.3.1974 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.73-9.
Kunne ikke imødekommes.

7. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 6.2.1974 fra FDM om tilladelse ril at opfort en tilbygning pa
20.45 m2 ril foreningens kontor og prøvestation. Hornholmsvej 5. samt om den

som følge heraf fornødne dispensation fra vejbvggelinien mod Sdr. Rinqqade
Økonomiudvalget har 20.3.1974 indstillet, at ansøgningen - for såvidt angår dis
pensation fra vejbyggelinien anbefales overfor Vestsjællands amtskommune.
Lu.m. 1 71/ /4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 18.2.1974 fra arkitekt Bent Eggert, Ballerup, for Oskar Frost
gård, Vemmelev, om tilladelse til pa ejendommen matr.nr. 2 s. Næsby veti Stran

den. at opføre ny tagetage for indretning til beboelse.
Økonomiudvalget har 20.3.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor
byudviklingsudvalget og fredningsnævnet.
Lb.nr. 196/74.
Anbefales.

c. Ansøgning af 4.2.1974 Ira Mogens E. Jensen, Rødovre, om dispensation fra
den pa ejendommen matr.nr. II fe. Kelstrup, tinglyste byggezone jor optørehi
af et udhus til et på ejendommen eksisterende sommerhus.
Udhuset, der agtes opført, overskrider den tinglyste byggezones nordgrænse
med 1,4 m.
Ejendomsudvalget har 19.3.1974 indstillet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr.
Blev imødekommet.
d. Ansøgning fra assistent Jørgen Hansen om tilladelse til opførelse af tilbyg
ning ril ejendommen pa matr.nr. 19 ba. Kirke Stillinge by og sogn. Bildsøvej 26,
Stillinge Strand.

Projektet omfatter en tilbygning ved det nuværende hus 1,30 m fra østskel,
en carport 2,4 m fra nordskel samt ændring af tagkonstruktionen, hvortil iflg.
oplysning fra boligministeriet kræves dispensation fra
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1. bygningsvedtægtens § 19, stk. 3 c, (bygninger mindst 5 m fra skel),
2 BR kap. 13 stk. 3 (udhuse, garager m.v. kan tillades opført i en afstand af 2,5 m
fra skel).

Det er endvidere oplyst, at udnyttelsesgraden for ejendommen efter tilbygningen
vil stige til 0,19 (tilladelig udnyttelsesgrad 0,1).
Ejendomsudvalget har 19.3.1974 indstillet, at ansøgningen anbefales overfor bolig
ministeriet.
Lb.nr.
Anbefales.

240.

& SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 25.2.1974 fra overlærer Inger Elisabeth Dall, Møllegårdsskolen, om
afsked fra 31.7.19 74.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
Bevilgedes.

b. Skolekommissionen har 18.3.1974 eenstemmigt indstillet følgende til den ledige
stilling som viceskoleinspektør ved Søndermarksskolen:
som nr. 1. lærer Erik Nielsen, Østre skole,

-

- -

2 lærer Erik Mølgård, Østre skole, og

3. lærer Steen Bach Nielsen, Nørrevangsskolen.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 8 ansøgninger.
D.K..851.11.
Lærer Erik Nielsen blev ansat i den ledige stilling.
c. Skolekommissionen har 18.3.1974 indstillet, at følgende ansættes ved Slagelse
kommunes skolevæsen fra 1.8.1974:

a. Som timelærer:

1. lærerstuderende Lillian Ida Christiansen, Haslev Seminarium
2. lærerstuderende Erling Mebus Jensen, Holbæk Seminarium,
3. lærerstuderende Karin Kokholm Jørgensen, Holbæk Seminarium,

4. lærerstuderende Søren Kragh Jørgensen, Holbæk Seminarium,

5. lærerstuderende Annie Lapain, Jonstrup Seminarium,
6. lærerstuderende Kirsten Nielsen, Holbæk Seminarium, og
7. lærerstuderende Lis Hagen Rasmussen, Silkeborg Seminarium.
b. Som lærere på prøve:

8. lærerstuderende Uffe Lapain, Jonstrup Seminarium, og
9. lærerstuderende Stig Ørberg, Silkeborg Seminatium.
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t Som faste Lerere '
10 lærer Karen Lene Harder, Slagelse,

11. lærer Henny Pedersen, Nørre-Alslev,
12. lærer Inge Møller, Vemmelev, og

13 lærer Elna Vibeke Høgenhaug, København
D.K..851.11
Vedtoges.

d. Skoleudvalget har 8.2.1974 indstillet, at der rc/e.v kr.
til skoleelev Jan
Teddy Jorgensen Marievangsskolen. ril fortsættelse af skolegang i indeværende skole
år (konto 16 12 01-1, stipendier.
Økonomiudvalget har 20.3.1974
leudvalgets indstilling.

med 3 stemmei mod 2 stemmer - anbefalet sko

D.K..851.12
Skoleudvalgets indstilling vedtoges med 17 stemmer mod 2 stemmer, idet 2 med
lemmer undlod at stemme.

9. SOCI \LS\GER.
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ANLÆG OG PARKER.
Anlægsfest 1973 ...................................................................................

58

ANTENNER.
Antenneforeningen Marievang - opførelse af gittermast på
areal i forlængelse af Sagavej ..........................................................

34-60

BADESTRANDE.
Instruktion i svømmeundervisning og livredning ved Bildsø,
Stillinge og Næsby strande..............................................................

2

200
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65
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Hanne Egede Christensen, lejrchef....................
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16

Kommunal regaranti til Skovsøgade 21.....................................
Berigtigelsesbegæring for Byskovgård, matr.nr. 78 bz, mark
jorderne ...........................................................................
Projekt til opførelse af 23 boligblokke i Sydbyen.................
Forlængelse af byggetiden for byggeri i Sydbyen....................
Godkendelse af forprojekt vedr. byggeri i Sydbyen...............
Endeligt byggeregnskab vedr. udvidelse af supermarked i af
deling Ringparken VA......................................................................
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139
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187
234
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SLAGELSE SOCIALE BOLIGSELSKAB.
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SLAGELSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB.
Lejeforhøjelse i afdelingerne Alléhusene, Jørgensgården og
Solgården...................................................................................
Regnskab og revisionsprotokollat for 1972..........................
Byggeregnskab og lejebudget for Kierulffsvænge..................

58 - 234
67
175

DEN SELVEJENDE BYGGEVIRKSOMHED FOR
SCT. PEDERS KOMMUNE.
Regnskab og revisionsberetning for 1972...............................

75

NATIONALFORENINGENS BOLIGSELSKAB AF
16.1.1952.
Lejeforhøjelse i ejendommene Vestre Ringgade 120 og 128

102

BOLIGFORHOLD.
Else Mortensen, Skætholm, dispensation fra bopælspligten
Vestergade I0, benyttelse til beboelse for ca. 20 gæstearbej
dere...............................................................
18 b, Nordrup, anvendelse til sommerbeboelse..................

71
146
207

BOLIGFORHOLD, ANSØGNINGER OM NEDLÆGNING
AF LEJLIGHEDER.
Hans Tausensgade 17................................. .............................
Danasvej8A...............................................................................
Holbergsgade 43..................................... .................................
Kongelyset 31.............................................................................
Løvegade 22..........
Ndr. Stationsvej 18....................................................................
Vibevej 12.................................................................................
Avej 5..........................................................................................
Hellig Andersvej 3....................................................................
Herrestræde 3.........................................
Løvegade 65...............................................................................
Nyvej 13.....................................................................................
Set. Jørgensgade 4....................................................................
Strandvejen 2.............................................................................
Parcelgårdsvej 10......................................................................
Østergade 15 C ......................................................................
Mariendals Alle 22 ................................................................
Skovvejen 8
Grønlandsvej 13 ......................................................................
Nyvej 29
Rolighedsvej 12 .............................................................
Holbergsgade 40........................................................................
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23
23-71
23
23
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33-117
55
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63
63
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89
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Løvegade 14.............................................
Fruegade 13..........
Holbeigsgade 8......................................
Absalonsgade 21.................................
Hellig Andersvej 11.............................................
Nansensgade 5.........................
Smedegade 4..............................................................................
GI Torv 7

126
146
146
159
159
159
159
170

Vestergade 4...........................
Fruegade 25....................

170
182

Løvegade 34..........................................................................................
Skælskørvej 52.....................................................................................
Vibevej 8.........................
Nyvej 25...............................................................................................
Skovsøhus, I9 i, Skovse . .
Parkvej 12...............................................................................................
Fruegade 27 ..........................................................................................
Herluf Trollesvej 37 ...........................................................................
Nytorv 10...............................................................................................
Sorøvej 9...............................................................................................

182
182
195
195
207
219
228
238
238
238

BOLIGINDSKUD.
Pedersen, Holger V., Albert Ibsensvej 84, 1.tv., fritagelse for
betaling af restbeløbet......................................................................

51

BRANDVÆSEN
Ny overentkomst mellem brandkorpset og brandkommissionen
Tilskud til 10 brandmænd ved deltagelse i brandmandskonkur
rencet i Brno i Tjekkoslovakiet.......................................................
Opbygning at olieskadeberedskab og anskaffelse af materiel til
en automobilsprøjte..................................................

19

42

84

BUDGET.

TIL EGSBEVILLINGER 1972/73.
Konto

11 04 22 00 09,
18 03 01 20 04,

18 03 01 21 01,

18 03 05 01 00,

mikrofotografering, kr. 6.000,- ...
sti mellem Skovvejen og Blåbærvej,
kr. 30.000,-,
overført til konto 58 20 00 00 07 .
parkering og sti ved Marievangs
skolen, kr. 48.000,-,
overført til konto 58 20 00 00 07 .
Merkurvej, kr. 41.000, ,
overført til konto 58 20 00 00 07 .

3

15

15
15
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18 03 05 02 08, Byskowej øst for Søndermarksvej,
kr. 30.000,-,
overført til konto 58 20 00 00 07 .
11 04 01 00 04, stadsingeniør, lønninger, kr. 191.000,16 03 01 10 03, bygninger, Ottestrup skole, almin
delig vedligeholdelse, kr. 24.000,-..
18 05 06 03 08, nye lyssignaler, kr. 100.000,-.........
18 03 01 1601, Søndermarksvej, kr. 60.000,-.........
19 02 01 01 02, renseanlæg, lønninger, kr. 68.000,19 04 01 00 02, renovation, lønninger, kr. 106.000,19 02 01 12 06, kemikalier til renseanlægget,
kr. 35.000,-.....................................
18 01 05 02 00, drift, kørsel med lastbiler, traktorer,
tromler og gravemaskiner,
kr. 130.000,-...................................
18 03 01 14 07, parkering, Slagelse - Hallen,
kr. 30.000,-.....................................
18 03 01 15 04, Byskowej mellem Klosterbanken
og Søndermarksvej, kr. 33.000,-..
18 05 01 00 09, vejgrøfter, rabatter og lignende,
kr. 22.000,-.....................................
18 05 06 02 00, lyssignaler, belysning af vejtavler,
kr. 32.000,-.....................................
18 09 02 00 09, gadebelysning, vedligeholdelse,
kr. 153.000,-...................................
19 02 01 06 09, renseanlæg, maskiner og inventar,
kr. 20.000,-.....................................
19 02 01 07 06, renseanlæg, elektricitet og vand,
kr. 37.000,-.....................................
19 04 01 00 02, renovation, lønninger, kr. 30.000,19 04 07 00 05, drift af losseplads i Holmstrup,
kr. 26.000,-.....................................
19 04 16 00 04, renovationsbiler, reparation, forsikrin
ger m.v.. kr. 16.000,-...........................
19 06 01 01 07, forbrændingscentral, lønninger,
kr. 45.000,-.....................................
19 06 06 00 07, forbrændingscentral, maskiner og
inventar, kr. 15.000,-......................
19 08 01 00 07, renholdelse af gader og veje, løn
ninger, kr. 59.000,-........................
Overførsel af beløb på kr. 700.000,- til konto for kirkelige
ligninger.......................................................................................

Konto
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15
15

15
15
29
51
51

51

85
85

85
85
85

85
85
85
85
85
85

85
85
85
152
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BL DG ET.

TILLÆGSBEVILLINGER 1973/74.
Konto

parkeringsplads ved Byskov Alle,
kr. 300.000.
.....................................
05 01 03, maskiner og materiel, anskaffelser
kr. 37.000,-..........................................
03 10 04, hovedistandsættelse, Ottestrup
skole, kr. 35.000.-......................
00 00 02, Centralbiblioteket, inventar
kr. 5.525,-.............................................
21 00 03, andre udgifter, kursusudgifter,

18 03 01 28 02,

18 01
16 03

I 7 04

II 04

kr. 17.500,-........................................
18 030505 50, Skovmosevej, kr. 10.100,-...............
18 03 05 02 08, Byskovvej øst for Søndermarksvej,
24 25
18 03
1 5 04

17 02
19 06
19 02
23 05
02 05
02 02

kr. 21.300,-...........................................
00 00 07, diverse udgifter, kr. 3.000,-.............
01 29 50, Skovvejen, kr. 14.000,-....................
18 00 06, andre udgifter, herunder kursusaf
gifter, kr. 7.500,-.................................
01 01 08, leje af lokaler, kr. 12.500,-...............
01 01 07, forbrændingscentral, lønninger,
kr. 70.000,-...........................................
01 01 02, renseanlæg, lønninger, kr.80.000,08 00 07, Slagelse Turistforening, kr.2.600,11 07 04, kommunehus i Lille Valby, andre
udgifter, kr. 3.500,-............................
27 06 03, vognmandslodderne, andre udgifter,
kr. 23.367

2
5

29
29

30
30
30
39
40
40
49

51
51
65

66
66

02 05 20 06 06, kommunehus i Næsby ved Stranden,

vedligeholdelse, ki. 6.000,-...........
02 03 07 06 08,

22 01 05 04 08,
18 04 01 00 05,
02 05 31 06 06,

02 04 03 06 50,

13 01 04 00 04,
13 02 03 00 02,
13 03 01 02 50,

13 03 01 02 50,

Store Skovsøgård, andre udgifter,
kr. 50.000,-............................
nyanskaffelser, kr. 4.000,...............
vedligeholdelse af færdselsbaner
m.v., kr. 9.000,-.................................
vedligeholdelse af ejendommen
Løvegade 25, kr. 8.800,-..................
vedligeholdelse, Klosterbanken 6 og
10 - 16 . kr. 30.000,-.......................
invalidepension m.v., tillæg, eengangsydelse 1.7.1973, kr.60.000,-..........
folkepension m.v. tilæg, eengangsydelse
1.7.1973, kr. 275.000,-...............
enkepension m.v., tabeltillæg,
kr. 50.000,-...........................................
enkepension m.v., tillæg, eengangs
ydelse 1.7.1973, kr. 8.000,-.............

67
84
84
84

85
86

103
103
103
103

223
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Konto

224

13 07 10 03 00r vedligeholdelse, Slotsvænget 24,
kr. 4.500,-.......................................
15 06 05 00 02, betaling af lægeerklæringer i
dagpengesager, kr. 30.000,-...........
16 03 03 05 04, Hallelevskolen, hovedistandsættelse,
kr. 47.500,-.....................................
16 03 08 03 07, leje af Vesthal og Slagelse - Hallen,
kr. 33.000,-.....................................
16 03 01 04 06, Nørrevangsskolens bygninger, almin
delig vedligeholdelse, kr. 17.000,-.
02 05 15 06 09, vedligeholdelse, kr. 1.500,-..........
06 30 01 00 04, ledningsnet, kr. 21.000,-...............
17 07 06 00 06, diverse udgifter, kr. 9.000,-...........
20 09 16 00 03, støtte til sport og andre ungdoms
formål, kr. 90.000,-........................
19 02 01 11 09, renseanlæg, bortkørsel af slam og
ristestof. kr. 100.000.-....................
19 02 01 12 06, renseanlæg, kemikalier, kr.40.000,17 04 00 00 02, Centralbiblioteket,inventar,kr.7. 600,16 03 03 12 09, hovedistandsættelse, skoleforvalt
ningen, kr. 11.700,-........................
16 04 01 12 01, nye klasser m.v., kr. 49.096,-.........
16 03 03 12 09, Vestre skole, hovedistandsættelse,
kr. 14.000,-....................................
12 02 06 00 01, hjælp til forsørgelse af børn i hjem
met, kr. 30.000,-.............................
12 08 01 00 06, revalidering (arbejdsprøvning m.v.),
§6,2, kr. 10.000,-..........................
02 05 32 06 01, vedligeholdelse, kr. 42.000,-...........
02 05 32 06 01, vedligeholdelse, kr. 2.500,-...........
16 03 08 02 50, sportspladser og haveanlæg,
kr. 50.000,-.....................................
16 03 08 02 50, sportspladser og haveanlæg,
kr. 16.500,-.....................................
18 05 06 01 03, færdselsstriber, fodgængerovergange
o. lign., kr. 12.000,-........................
20 15 06 00 02, fast ejendom, vedligeholdelse,
kr. 5.763,-........................................
14 02 05 19 02, Fritidshjemmet Ringparken, vedli
geholdelse af fast ejendom,
kr. 7.000,-.......................................
20 02 10 00 05, andre udgifter, kr. 5.730,-.............
20 02 10 00 05, andre udgifter, kr. 7.800,-.............
19 04 07 00 05, drift af losseplads i GI. Holmstrup,
kr. 20.000,-.....................................
19 04 20 00 06, renovationskørsel, fremmede vognmænd, kr. 20.000,-........................

103
103
103
103

106
106
112
120
120

122
122
122
122
122
122

122
122
132
132
140

140

140

140

141
152
152
153

153
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Konto

02 04 04 06 05,
24 25 00 00 07,
17 07 06 00 06,
23 05 11 00 03,

Marievej 1 • 7, vedligeholdelse,
kr. 7.900,-.................................
andre udgifter, kr. 2.500,-..........
diverse udgifter, kr. 2.500,- ..........
tilskud til de uniformerede ungdoms

155
155
163

korns kr 15 482.

163

18 09 03 00 04,

belysning m.v., nyanlæg,kr. 18.400,-

163

20 09 16 00 03,

stotte til sport og andre ungdoms
formal, kr. 125.000,-.........................
hjælp til kur og pleje m.v. kr.50.000,plejehjemmet »Skovvang», terapimaterialer, kr. 4.000,-............................
plejehjemmet »Skovvanq», telefon.
annonce», kontorartikler,

12 01 03 00 01,
13 06 02 16 01,

1 3 06 02 17 09,

13 06 03 17 04,

14 02 11 10 50,

15 03 01 03 01,
15 03 02 03 07,
15 03 02 08 03,

15 04 11 0008,
15 04 23 00 03,

163
164
164

kr. 12.500,-...........................................
Sorterup alderdomshjem, telefon,
annoncer, kontorartikler,

164

kr. 1.000,-.............................................
dagplejeformidlingen, andre refusions
berettigede udgifter, kr. 10.000,- . .
hjemmesygeplejen, pensionsforsikrings
præmier, kr. 6.000,-.........................
hjemmesygeplejen, pensionsforsikrings
præmier, kr. 6.000,-............................
hjemmesygeplejen, befordringsgodt
gørelse, kr. 7.000,-..............................
børnetandplejen, kontorhold,
kr. 8.000,-.............................................
børnetandplejen. tilskud til tandregu

164
164
164
164
164

164

164
164

02 04 04 06 05,

lering, kr. 50.000................
vedligeholdelse, kr. 7.500,-...............
genanskaffelse og vedligeholdelse af
inventar, kr. 10.000,-..........
Smedegade 23, vedligeholdelse,
kr. 5.980,-.............................................
ledningsnet, kr. 43.000,-..................
matr.nr. 2 a og 3 a, Skovse og Ot
testrup, andre udgifter, kr.3.000,- .
Marievej 1 - 7, vedligeholdelse,
kr. 6.400,- ...........................................
renseanlæg, bortkørsel af slam og

176

19 02 01 11 09,

ristestof, kr. 160.000,-....................
renseanlæg, andre udgifter, vand
prøver, telefon m.v., kr. 35.000,forbrændingscentral, maskiner og
inventar, kr. 60.000,-.........................
Slagelse Turistforening, kr.6.000,-

176

02 04 04 06 05,
14 02 10 04 07,

02 05 32 06 01,
06 30 01 00 04,
02 03 17 06 02,

19 02 01 13 03,
19 06 06 00 07,

23 05 08 00 07,

164
167
167
1 76

176
176
187

225
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Konto

226

08 00 07, Slagelse Turistforening, kr. 1.000,00 00 09, byplanarbejde m.v., kr.270.000,15 00 OS, nye anlæg, kr. 25.000,-..................
06 01 0106 11 08
r’®ngøringslønninger, skolerne,
' kr. 277.000,-..................................
16 03 07 00 50, skatter, afgifter og forsikringer,
kr. 46.600,-.....................................
16 66 64 00 04, ferierejser, skolerejser, kr. 35.000,19 06 06 00 07, maskiner og inventar, kr. 25.000,23 05 35 00 04, diverse, kr. 8.000,-.........................
17 07 02 00 04, porto, fragt og telefon, kr.8.000,24 08 00 00 01, valg, kr. 100.000,-.........................
12 08 01 00 06, hjælp til arbejdsprøvning, optræ
ning, undervisning m.v.,kr.5.000,13 05 03 00 03, hjemmehjælp, administrationsud
gifter, kr. 5.000,-.............................
14 02 10 23 02, Børnehaven Byskovgård, kørsel,
kr. 50.000,..........................
15 03 01 11 03, hjemmesygepleje, medikamenter og
instrumenter (landdistrikter),
kr. 4.000,-.......................................
15 03 02 11 09, hjemmesygepleje, medikamenter og
instrumenter i(bydistr ikter),
kr. 6.000,-.......................................
22 01 05 01 06, vedligeholdelse af maskiner
kr. 13.000,-.....................................
22 01 06 00 04, uniformer og udrustning,kr.5.300,16 03 08 02 50, sportspladser, haveanlæg, kr.6.000,23 03 10 00.00, nordisk samarbejde, kr. 1.500,-. ..
02 04 05 06 00, Marievej 9-15, vedligeholdelse,
kr. 12.000,-.....................................
02 05 02 06 08, Løvegade 31 - 35, vedligeholdelse,
kr. 2.000,-.......................................
02 05 08 06 00, Smedegade 20 - 26, vedligeholdelse,
kr. 2.000,...............................
02 04 01 06 09, vedligeholdelse af beboelsesejendom 
mene på Akacievej, Mariendals Alle
og Valbyvej, kr. 10.000,-...............
11 04 05 00 06, kontorholdsudgifter, kr. 4.000,-..
11 04 08 00 02, lystryk, kr. 2.000,-........................
16 02 01 32 07, administration, rengøring, kr.8.000,16 13 01 00 05, befordring af skolebørn, kr. 170.000,16 03 08 01 02, andre udgifter vedr. leje- og tjeneste
boliger, kr. 27.000,-........................
17 02 06 00 08, rengøring, kr. 10.000,-....................
23
74
2-J
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u6

05
15
09
03
03

187
188
200

201

201
201
203
212
213
213
213
213

213

213

213

216
216
224
234
235
235
235

235
235
235
235
235

235
235
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Konto

1 7 04 00 00 02,
18 01 05 03 08,

18
18
18
19

03
05
05
02

01
05
07
01

01
00
01
05

09.
00,
09,
01,

inventar, kr. 6.000, ...............
vedligeholdelse af værktøj,
kr. 15.000,...........................................
Stenstuegade ■ Korsgade, kr.4.300,vejviseie, gadeskilte, kr.30.000,
anskaffelse af maskiner, kr.5.800,
renseanlæg, vedligeholdelse, fast

235

235
235
235
235

ejendom, kr. 3 000,- . .
....
renseanlæg, maskiner og inventar,

235

19 02 01 06 09,
19 04 01 00 02,
19 06 06 00 07,

kr. 10.000,.....................................
rprinva1lønninger kr 75 000
forbrændingscentral, maskiner og

235
235

235

19 09 01 00 00,

inventai, ki . 40.000,....................
forbrændingscentral, andre udgiftei,
kr. 5.000,-.............................................
nødtørftanstalter, lønninger,
kr. 12.000,-..........................................
nødtørftanstalter, vedligeholdelse,

235

19 09 04 00 07,

235

18 03 01 12 02,

kr. 2.000,-.............................................
Marievej 1 - 7, vedligeholdelse,
kr. 10.650,-..........................................
parkering, Stillinge Strand,

18 03 01 15 04,

kr. 12.796,-,
overført til 1974/75 .........................
Byskovvej mellem Klosterbanken

19 06 10 00 09,

02 04 04 06 05,

18 0301 16 01,
18 03 01 21 01,

18 03 01 24 03,

18 03 01 28 02,

18 03 01 26 08,

18 03 01 27 05,

18 03 05 03 05,

og Søndermarksvej, kr. 85.000,- .,.
overført til 1974/75 .........................
Søndermarksvej, kr. 43.583,Overført til 1974/75 .........................
parkeringsplads og sti ved Marie
vangsskolen, kr. 242.163,-,
overført til 1974/75 .........................
Sagavej, sti og grønt område,
kr. 23.666,-,
overført til 1974/75 .........................
parkeringsplads ved Byskov Alle,
kr 91.809,-,
overført til 1 974. 75 .................
GI. Næstvedvej fortov og vejafvand-ng ud foi bebyggelsen ved

Ingersvej og Brinkvej,kr.90.000, ,
overført til 1974/75 .........................
bivej nr. 386, Stiliinge Strand,ven
deplads, kr. 25.000,-,
overført til 1974/75 .........................
Ådalen i Bildsø, arealerhvervelse,
kr. 10.000,-,
overført til 1974/75

235

235

235

235
235

235

235

235

235

235

235

227
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Konto

18 03 05 04 02, Valmuevej, fortov i vejens sydside
på strækningen mellem Hoibækvej
og Tidselbjergvej.
Kommunens andel, kr. 15.000,-,
overført til 1974/75........................
19 10 02 00 01, ombygning af Skidenrenden,
kr. 1.190.039,-,
overført til 1974/75........................
19 04 10 00 01, flytning af garager og sækkelager,
kr.300.000,-,
overført til 1974/75........................
02 02 09 06 05, andre udgifter, kr. 5.324,-...............
18 03 05 02 08, Byskovvej øst for Søndermarksvej,
kr. 25.563,-,
overført til 1974/75..........................

235

235

236
236

236

BUDGET.

TILLÆGSBEVILLINGER 1974/75.
Budgetforslag 1974/75....................................................................
konto
14 02 02 05 00, feriekoloniophold, kr. 10.700,-....
18 03 01 12 02, parkering, Stillinge Strand,
kr. 12.796,-,
overført fra 1973/74...........................
18 03 01 15 04, Byskowej mellem Klosterbanken og
Søndermarksvej, kr. 85.000,-,
overført fra 1973/74 ..........................
18 03 01 16 01, Søndermarksvej, kr. 43.583,-,
overført fra 1973/74 ..........................
18 03 01 21 01', parkeringsplads og sti ved Marievangs
skolen, kr. 242.163,-,
overført fra 1973/74 ...........................
18 03 01 24 03, Sagavej, sti og grønt område,
kr. 23.666,-,
overført fra 1973/74........................
18 03 01 28 02, parkeringsplads ved Byskov Alle,
kr. 91.809,-,
overført fra 1973/74..........................
18 03 01 26 08, GI. Næstvedvej, fortov og vejafvan
ding ud for bebyggelsen ved I ngersvej
og Brinkvej, kr. 90.000,-,
overført fra 1973/74..........................
18 03 01 27 05, bivej nr. 386, Stillinge Strand, vende
plads, kr. 25.000,-,
overført fra 1973/74...........................
18 03 05 03 05, Adalen i Bildsø, arealerhvervelse,
kr. 10.000,-,
overført fra 1973/74...........................

228

105- 113
234

235

235
235

235

235

235

235

235

235
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Konto

18 03 05 04 02,

19 10 02 00 01,

19 04 10 00 01,

18 03 05 02 08,

Valmuevej. Fortov i vejens sydside
på strækningen mellem Holbækvej
og Tidselbjergvej.
Kommunens andel kr. 15.000,-,
overført fra 1973/74 .........................
ombygning af Skidenrenden,

kr. 1.190.039,-,
overført fra 1973/74 .........................
flytning af garager og sækkelager,
kr. 300.000,-,
overført fra 1973/74 .........................
Byskovvej øst for Søndermarksvej,
kr. 25.563,-,
overført fra 1974/73 .........................

235

235

236

236

BUDGET - BEVILLINGER TIL STATIS.
Vandtårnslodden, el- og vejbelys
ning, kr. 250.000,-..............................
58 20 00 00 07, fond til færdiggørelse af arbejder,
kr. 30.000,-,
overført fra konto 18 03 01 20 04
58 20 00 00 07, fond til færdiggørelse af arbejder,
kr. 48.000,-,
overført fra konto 18 03 01 21 01
58 20 00 00 07, fond til færdiggørelse af arbejdeç
kr. 41.000,-,
overført fra konto 18 03 05 01 00
58 20 00 00 07, fond til færdiggørelse af arbejder,
kr. 30.000,-,
overført fra konto 18 03 05 02 08
Jordbundsundersørelser ved Antvorskov Allé, kr. 20.000,- ...
Konto
39 02 20 31 08, kloakdistrikt »SM», Sdr.Mark,
kr. 33.000,-...........................................
71 19 24 00 04, sti mellem Skælskørvej og Ærøvej,
kr. 7.000,-.............................................
71 53 23 00 50, boligveje, Vandtårnslodden,
kr. 30.000,-........................................
39 02 20 25 00, kloakdistrikt Sydbyen, kr.25.000,
39 02 20 25 00, kloakdistrikt Sydbyen, kr. 1 75.000,31 04 34 00 07, Bredegade 30, kr. 7.000,-...............
39 02 20 04 00, »kloakdistrikt DY 1973/74»,
kr. 36.000,-...........................................
31 05 06 80 09, Marievangsskolen, kr. 2,1 mill. ...
31 02 37 00 06, vognmandslodderne, kr. 23.367,39 02 20 25 00, kloakdistrikt Sydbyen, kr.535.000,Konto

71 53 31 00 03,

14

15

15

15

15
18

19

19

19
29
30
42
42
58
66
67

229
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Konto

71
31
31
31
31
31
71
71
31

19
04
05
05
05
05
54
54
05

22 00 03,
34 00 07,
06 80 09,
105001,
10 50 01,
10 50 01,
50 00 00,
20 00 07,
09 05 00,

72 02 02 05 04,

72 02 02 05 04,

31 05 04 10 03,
31 05 06 80 09,
31 02 31 00 03,
71 04 61 00 50,

72 02 02 05 04,
39 02 20 31 08,

Antvorskov Alle, kr.94.000,-...........
Bredegade 30, kr. 15.000,-......
Marievangsskolen, kr.2.100.000,-.
Svømmehal, kr. 767.600,-.
Svømmehal, kr. 52.400,-...................
Svømmehal, kr. 268.585,95..............
kloakanlæg, kr. 600.000,-................
vejanlæg, kr. 960.000,-.....................
renseanlæg, 2. byggeperiode, par
cel 2, kr. 295.000,-............................

jord-, beton-, kloak- og murerentre
prise, kr. 150.000,-............................
jord-, beton-, kloak- og murerentre
prise, kr. 27.605,40.........................
inventar i beskyttet værksted
»Soba», kr. 3.228,30 .........................
Marievangsskolen, kr. 1.050.000,vognmandslodderne, kr. 100.000,byggemodning af vandværkslodden,
kr. 74.000,-...........................................
Svømmehal, jord-, beton-, kloak- og
murerentreprise, kr. 21.050,-..........
kloakdistrikt Søndermark,kr.32.000,-

102
106
114
115

123
141
156
156

177
193

193
203
209
212

223
225
236

BUDGET.
DIVERSE.
Likviditetsoversigt 1973/74.................................................................

1

BYBUSKØRSEL.
Forhøjelse af kørselstaksterne............................................................
Bent Larsen, forlængelse af koncessionen............... ......................

67
225

BYGGELINIER.
261 a, 261 e, 261 f, markjorderne, dispensation fra byggelinie
mod Søndermarksvej.........................
Pålæg af byggelinier på kommunevej nr. 1 (Valbyvej)...............
10 ci, Kirke Stillinge, dispensation fra byggelinier.......................
18 ia, Næsby ved Stranden, dispensation fra byggelinier..........
Bornholmsvej 5, dispensation fra byggelinier.................................

69
152
183
183
239

BYGGEMODNING.
84 parceller af 7 a, Holmstrup - Vandtårnslodden.......................
6 h, Holmstrup - Elmedal....................................................................

230

14-115
193

SAGREGISTER

BYGGE- OG ANLÆGSSTOP.
Dispensation for gennemførelse af diverse arbejder....................

120

BYGNINGSVÆSEN.
16 a, Skovsø, opførelse af kolddepot.............................................
1 co og 1 ah, markjorderne , dispensation fra byggelinien ved
opførelse af ny fløj................................................................................
3 If, Holmstrup, opførelse af garage- og udhusbygning.............
3 kq, Holmstrup, opførelse af carport med redskabsrum..........
2 r, Næsby ved Stranden, opførelse af tilbygning.......................
9 I. Kirke Stillinge, opførelse af eenfamiliehus............................
13 bo, Kirke Stillinge, opførelse af udhus........................................
13 af, Kirke Stillinge, opførelse af tilbygning..............................
1 ae, Sønderupnørre, opførelse af garage.......................................
178 bo, bygrundene, indretning af klubværelser

Umatrikuleret, Holmstrup, opførelse af gittermasi....................
3 If, Holmstrup, opførelse af carport.............................................
9 e, Ollerup, forlængelse af frist for opførelse af beboelses
bygninger ..................................................................................................

10
10
10
10
10
24
24
24
34
34

34
34
42

3 im, Holmstrup, opførelse af garage.............................................
14 gø, Næsby ved Stranden, opstilling af et ældre sommerhus
I hv, Lille Kongsmark, opførelse af sommerhus.........................
3 Ih, Holmstrup, opførelse af carport med udhus.......................
93 a, bygrundene, anvendelse af ejendommen som dom

44
44
44
44

merkontor ..................................................................................................
55 hz, markjorderne, opførelse af carport......................................
12 p, markjorderne, og 7 am, Holmstrup, principiel godkendel
se af projekterede lagerhaller og kontorbygning.........................
14 r, Næsbystrand, opførelse af anneks og garage.......................
3 Ig, Holmstrup, opførelse af carport med udhus.........................
3 kp, Holmstrup, opførelse af udhus................................................
3 kv, Holmstrup, opførelse af carport.............................................
3 kx, Holmstrup, opførelse af carport med udhus......................
261 a, 261 e, 261 f, markjorderne, dispensation fra byggelinien
II fl, Kelstrup, opførelse af udhus ..................................................
14 hh, Næsby ved Stranden, opførelse af sommerhus..................
69 uc, 69 ud, markjorderne, opførelse af nyt stuehus..................
1 e, Vedbysønder, udvidelse af eksisterende bygning..................
1 hp, markjorderne, opførelse af udhus...........................................
69 as, markjorderne, udvidelse af eksisterende udhus til dob
beltgarage ..................................................................................................

44
44

Om- og tilbygning af Slagelse Gymnasium, Herrestræde.............
287 e, bygrundene, ombygning af eksisterende butikker....

90
90

20 b, Lille Valby, opførelse af silobygning til jernstøberiet ...
1 fk, Lille Kongsmark, dispensation fra bygningsvedtægten
vedr. taghældning...................................................................................

90

44
44
54
54
54
54
69
69
69
69
79
90
90

90

231
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22 d, Harvebjerg, dispensation fra bygningsreglementet vedr.
højden for udhus og garage.........................................................
36 z, markjorderne, udvidelse af eksisterende staldbygning ...
53 r, markjorderne, aflysning eller forlængelse af deklaration
3 fr, Holmstrup, dispensation fra landsbyggeloven vedr. carport
8 as, Landsgrav, dispensation fra udnyttelsesgrad vedr. hævning
af tagkonstruktionen....................................................................
7 a, Madslunde, om- og tilbygning..............................................
2 e, Kirke Stillinge, opførelse af eenfamiliehus........................
11 d og 12 b. Lille Valby, indretning af tømrerværksted .....
14 k, Kirke Stillinge, ombygning................................................
3 ko, Holmstrup, opførelse af carport med udhus....................
315 b, markjorderne, opførelse af eenfamiliehus med carport
og udhus........................................................................................
119 a, bygrundene, »Scala», dispensation vedr. vægbe
klædning i bodega........................................................................
17 a, Skovse, opførelse af funktionærbolig...............................
8 db, Holmstrup, opførelse af eenfamiliehus............................
3 d. Jernbjerg, opførelse af lagerhal............................................
9 i og 9 n, Kirke Stillinge, opførelse af redskabsrum...............
12, Antvorskov, opførelse af soldaterhjem...............................
12 y, markjorderne, opførelse af isoleret penthouse..................
3 lo, Holmstrup, placering af carport og redskabsrum...............
14 b, Hejninge, opstilling af is- og pølsekiosk.............................
192, markjorderne, opførelse af eenfamiliehus..........................
69 c, markjorderne, opstilling af antennemast ........................
223 c, markjorderne, overdækning af terrasse............................
1 o, Sønderupnørre, ombygning af stueetagen..........................
8 gd, Landsgrav, opførelse af tilbygning.....................................
15 c, Kelstrup, ombygning af eenfamiliehus...............................
22 d, Skovse, opførelse af eenfamiliehus.....................................
20 dx, Kirke Stillinge, opførelse af tilbygning.............................
Bemyndigelse til ejendomsudvalget vedr. regulering af visse pri
vate byggearbejder........................................................................
7 fæ, Holmstrup, dispensation fra afstandsbestemmelser.........
55 gm, markjorderne, opførelse af presenninghal......................
1 ci, Antvorskov, Frøavlscentret Hunsballe, udvidelse med 2
lagerhaller.....................................................................................
18 eq, Næsby ved Stranden, opstilling af gammelt sommerhus
1 c, Hallelev, udvidelse af forsamlingshuset...............................
8 q, Holmstrup, udvidelse af virksomhed...................................
55 ke, markjorderne, opførelse af carport med udhus.............
6 bb, St. Kongsmark, dispensation fra afstandsbestemmelse ..
18 gr, Næsby ved Stranden, dispensation fra tinglyst bebyggelses
plan................................................................................................
Parcel af 12 a, Lille Valby, placering af beslagsmedie og beboel
sesejendom...................................................................................

232

90
90
90
90 - 109

90
90
98
98
98
109

109
109
109
109
109
116
116
127
127
127
127
127
135
135
135
135
135
135
141
147
147
147-196
147
158
158
158
158
158

171
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36 p, 36 q, 36 r og 36z, markjorderne, opførelse af kølerums
bygning .......................................................................................................
120 a, bygrundene, opførelse af kontorbygning..............................
20 bp, Kirke Stillinge, indretning af WC og håndvask i udhus
10 ci, Kirke Stillinge, dispensation fra afstandsbestemmelser
vedr. garage..............................................................................................
18 ia, Næsby ved Stranden, dispensation vedr. byggezone for
sommerhus...............................................................................................
23 a, Hejninge, opførelse af garage..................................................
33 a, Landsgrav, opførelseafudstillingsbygning..........................
25 c, Skovse, opførelse af tilbygning m/garage og gildestue ...
4 ci, markjorderne, ombygning af eksisterende garage og udhus
19 a og 19 u, Skovse, genopførelse af sammenstyrtede længer
19 al, Skovse, opførelse af udestue og redskabsrum....................
3 kn, Holmstrup, opførelse af carport med udhus.......................
55 ig, markjorderne, opførelse af garage med redskabsrum . . .
22 h, Havrebjerg, opførelse af eenfamiliehus med carport....
16 cc, Kirke Stillinge, dispensation fra bygningsreglementet. .
18 cp, Næsby ved Stranden, dispensation fra bygningsvedtægten
1 bx, Sønderupnørre, opførelse af eenfamiliehus.........................

171
171
171
183

183
183
183
183
196
196
196
208
208
208
208
220
220

10 ay, Havrebjerg, opførelse af tilbygning......................................
19 b, Gudum, opførelse af tilbygning.............................................
41 g, markjorderne, dispensation fra bygningsvedtægten..........
19 bh, markjorderne, opførelse af tilbygning.................................
23 d og 23 f, Landsgrav, indretning af bolig på 1. sal..................
11 e, Blæsinge, ombygning af udhus samt opførelse af nyt udhus
21 c, Nordrup, opførelse af eenfamiliehus samt nedrivning af
eksisterende hus.....................................................................................
27 d, Årslev, opførelse af pejsestue og overdækket terrasse . . .

220
229
229
229
229
229

Bormholmsvej 5, opførelse af tilbygning........................................
2 s, Næsby, opførelse af ny tagetage................................................
11 fe, Kelstrup, opførelse af udhus.................................................
19 ba, Kirke Stillinge, opførelse af tilbygning..............................

239
239
239
239

229
229

BYPLANER.
1 co og 1 ah, markjorderne, dispensation fra byggelinien ved op
førelse af ny fløj.....................................................................................
Ændret placering af ny kirkegård og kapelkrematorium..........
Dispensation fra byplanvedtægt nr. 6 vedr. farven på tagfladerne
på boligforeningernes byggeri i Sydbyen........................................
Ændringer til partiel byplanvedtægt nr. 7......................................
Ændring i byplanvedtægt nr. 6............................................................

10
39

165
165
175

233
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BYREKLAME.
Kopiering af gammel Slagelse-film, tilhørende G. Mortensen ..

163

BYRÅDET, BYRÅDSMØDER.
Aflysning af møder i juli måned 1973.......................................
Aflysning af møder 10. og 24.9.1973.......................................
Afholdelse af ekstraordinære møder 17.9. og 1.10.1973 ....
Aflysning af møder 10. og 24.12.1973.....................................
Ekstraordinært møde 17.12 1973..............................................
Ekstraordinært møde 29.3.1974................................................

48
84
84
139
139
232

BYUDVIKLINGSPLAN.
Forslag til byudviklingsplan nr. 2................................................

192

BØRNEHAVESEMINARIUM, SLAGELSE.
Tilbygning.....................................................................................

2

BØRNEINSTITUTIONER.
Leder af børnehaven »Byskovgård», Anna-Margrethe Hennild,
ændret aflønning..........................................................................
Normering af Stillinge Børnehave med 28 heldagspladser og
2x12 halvdagspladser..................................................................
Godkendelse af budgetskemaer fra diverse selvejende daginsti
tutioner........................................................................................
Byggeregnskab for Centralsygehusets vuggestue og børnehave
Slagelse Menighedsbørnehave, godkendelse af huslejeforhøjelse
Fritidshjemmet »Børnegården», feriekoloniophold..................

5

120
175
200
223
234

CENTRALBIBLIOTEKET.
Centralbibliotekets 75-års jubilæum..........................................
Udvidelse af biblioteket.............................................................
Slagelse Centralbiblioteks beretning 1972/73..........................

120
123
162

CIVILFORSVARET.
Civilforsvarsinspektør Erling Gnistrup, civilforsvarsleder.........

234

60

SAGREGISTER.

DE GAMLES HJEM.
Aflønning af beskæftigelseshjælpere................................................
De gamles Hjem, Strandvejen 76, afvikling af hjemmet i løbet
af efteråret 1973 .....................................................................................
Indretning af skyllerum, etablering af kaldeanlæg og anskaf
felse af sengeborde til nyindrettet afdeling på Sorøvej.............

5
67

164

DISPOSITIONSPLAN.
Dispositionsplan, forslag
Tilføjelse til dispositionsplan

131-154

234

DROSKEKØRSEL.
Forhøjelse af taksterne.........................................................................
Fastsættelse af antal af motorkøretøjer, der ved bevilling kan
anvendestil hyrevognskørsel..........................
Fastsættelse af antal holdepladser for hyrevogne.......................
Udstedelse af bevilling til 29 ansøgere...........................................
Ledige bevillinger................................................................................
Peter Aage Christiansen og Børge Mortensen - fritagelse for
pligten til tilslutning til fælles bestillingskontor............................

67-163

130
130
132
132-155-177
132

EJENDOMME, KOMMUNALE.
Nedrivning af kommunehuset i Lille Valby.......... .........................
Nedrivning af Bredegade 30...............................................................
Tilslutning af kommunens ejendomme til fællesantenneanlægget
Nedrivning af kommunehuset i Kindertofte...................................
Inddragelse af lejlighed Torvegade 24, 3. til administrationslokaler
for socialforvaltningen...........................................................................
Nedrivning af baghus til Smedegade 23 ...........................................
Nedrivning at Frederiksminde, 17 c, Skovse...................................

19-66
42-106
51
65-106

106
130-167
180

EJENDOMME, KØB.
Areal af 411, markjorderne, Flemming Jørgensen.......................
Areal af 14 dk, Næsby ved Stranden, Poula Sørensen..........
Areal af 3 b og 24 h. Holmstrup, A.B.C.D.A/S............................
1.880 m2 af 4 cy, Antvorskov Hovedgård, Gulf Oil A/S..........
19.000 m2 af 69 ua og 69 ub,markjorderne, Bent Nielsen ....
1.540 m2 vejareal mellem vestmotorvejen og 77 bb, markjor
derne, for etablering af offentlig sti til skoven..............................
331 af bygrundene, Grethe K. Jacobsen og Preben V. Vilmar
570 m2 af 9 a, Årslev, Kaj Madsen..................................................

19
30-76-177
53
77
77

Rosens gård, Johs.Petersen, udvidelse af biblioteket....................
Parcel af 7 a, Havrebjerg, Anders Clausager...................................
Areal af 69 bx, markjorderne, Slagelse Trælasthandel - regn
vandsbassin...............................................................................................

123
179

87
87
96

179

235
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Åstedsforretning - 6 a, Holmstrup..............................................
Arealer af 6 a og 1 b, Landsgrav, Herluf og Lars Frandsen ...
67 a, bygrundene, Poul H. Jensen.............................................

193
226
226

EJENDOMME, SALG.
1 lu, markjorderne, Svend Christensen.....................................
Parcel af 69 eq, markjorderne, Birche Anhøj..........................
8 db, Holmstrup, Arne Jakobsen..............................................
7.550 m2 af 76 a, markjorderne, Bent Nielsen Typehuse A/S
1.300 m2 industrigrund ved Rugvænget, Ib Kastrup.................
1.325 m2 industrigrund ved Rugvænget, Jens P. Christiansen .
Parcel af 69 h, markjorderne, Aage Jensen I /S Maskinsnedkeri
Parcel af 1 g, markjorderne, Erik Hjort.....................................
6 b, Holmstrup, Slagelse Trælasthandel...................................
3 eq, markjorderne, A/S Aage Havemanns Eftf........................
84 parceller af 7 a, Holmstrup - Vandtårnslodden..................
Parcel af 1 g, markjorderne, Beck Autodele A/S....................
Parcel af 1 g, markjorderne, Bent Jensen...................................
Areal af 8 d og 8 bq, Holmstrup, Specialarbejderskolen.........
Lærerbolig til Ottestrup skole, Lars H.J. Jensen....................
1 a, Landsgrav, Vagn Nielsen (have og stuehus)........................
Vejareal syd for 8 dp, Holmstrup, John M. Rasmussen...........
7 io, Holmstrup.............................................................................
Parcel af 300, markjorderne, E. Houg........................................
Lærerbolig, Bagervej 25, Georg Brandt.....................................
Parcel af 1 a, markjorderne, Jens Greve Andersen....................
8 fi, Landsgrav, Øernes Konsummælk-Selskab..........................

6
21
68
77
87
87
87
87
91
107
115
124
143
143
168
168 - 205
179
187
205
217
226
226

EJENDOMSSKAT.
Frelsens Hær, fritagelse for ejendomsskatter for Stenstuegade 10

132

EL- OG VARMEFORSYNINGEN.
Tilslutning til fjernvarme for 3 parceller af 78 a, markjorderne ..
Tilslutning til fjernvarme for 5 parceller af 69 q, markjorderne .
Tilslutning til fjernvarme for 8 parceller nord for Valmuevej. .
Udvidelse af fjernvarmenettet i Nordvej og Fabriksvej.............
Fjernvarmemodning af »Sydbyen»..............................................
Forhøjelse af ratebeløbene for fjernvarme.................................

2
2
19
30-82
152
187

FORBRÆNDINGSCENTRALEN.
Installation af vandkølet slaggeskakt i centralens ovn.............

236

203

SAGREGISTER

S.B.I.'sVenner- opstilling af tivoli på pladsen foran stadion
subsidiært anvendelse af parkeringspladsen ved Gørtlergade
3 parceller af 4 cy, Antvorskov, Gulf Oil A/S - vejbidrag.......
Anlæg af parkeringsplads ved Vesthallen og Marievangsskolen
Anlæg af servicevej til Vesthallen fra parkeringsplads...............
Nedrivning af garager vest for lærerboligerne på Holmstrupvej
Færdiggørelse af stien mellem Roarsvej og Holmstrupvej ....
Anlæg af ny sti mellem stien mellem Roarsvej og Holmstrup
vej og Helgesvej........................................................................................
Oversigtsservitutter ved Beethovensvejs udmunding - Valbygårdsvej......................................................................................................
Oversigtsservitutter på 2 hjørneejendomme ved Kirsebærvejs
udmunding i Kristinelundsvej............................................................
Etablering af lyssignalanlæg Parkvej/lngemannsvej....................
Garvergårdsvej 46, flytning af indkørsel........................................
Etablering af stopforbud i Løvegades sydside på strækningen
mellem Set. Pedersgade og Vestre Ringgade.................................
Navngivning af Lokesvej......................................................................
Vejsyn på privat fællesvej fra kommunevej 28 til skellet mod
1 a, Lille Frederikslund......................................................................

39
51
53 - 67
53
53
53

53

59

60
67-123
75
75
75-84
76

Vedligeholdelse af brobygværkerne på Halskovmotorvejen ...
Navngivning af Trekanten....................................................................
Etablering af offentlig sti til skoven................................................
Slagelse Trælasthandel,vejadgang til vestlig parcel af 12 p,
markjorderne..........................................................................................
Indførsel af 24-timers parkering i det underjordiske parkerings
anlæg på Rådhuspladsen......................................................................
Indførsel af ubetinget stopforbud på Smedegades sydside på
strækningen Smedegade 6-14 ..........................................................

84
84
87

Nedlæggelse af kommunevej nr. 332................................................
Udbygningsprogram for hovedlandeveje i Vestsjællands amts
kommune 1973 - 1987 .........................................................................
Ensretning af Skolegade fra Skovsøgade modSmedegade ....
Udførelse af gadebelysningsanlæg i Tingparken............................
Anlæg af adgangsvej med vendeplads til renseanlæg i Sønderup
5 c, Hyllerup, dispensation fra fredningslinien i afstand 150 m
fra byggelinien for projekteret omkørselsvej.................................
Forlængelse af Antvorskov Alle.......................................................
Optagelse af 2 projekterede veje med udmunding i hovedlande
vej 102, Roskilde Skovse, søndre side, som kommuneveje
Hastighedsbegrænsning på Frederikshøjvej...................................
8 fg, Holmstrup, Mogens Brandt-Nielsen, flytning af overkørsel
Færdiggørelse af vejanlæg ved Margrethevej.................................
Afvisning af krav fra grundejerforeningen Marievang om grund
ejerforeningen Tingparkens betaling af udgifter ved anlæg af
Sigurdsvej..................................................................................................

93

91
93
93

93
93
93
96

98
102
120
130
132
132

132

239

SAGREGISTER

Afvisning af krav fra grundejerforeningen Tingparken om
grundejerforeningen Marievangs betaling af udgifter ved
Frodesvejs tilslutning til Sigurdsvej............................................
Antvo A/S - udlægning af Roarsvej............................................
Vejplan for område i syd-vestbydelen.......................................
Etablering af asfaltramper ved samtlige afmærkede fodgænger
overgange i byområdet...............................................................
Etablering af ubetinget stopforbud i Fælledvejs nordlige side ..
Etablering af parkering i afmærkede båse i Fælledvejs sydlige
side................................................................................................
Revision af vejskiltene på Fælledvej..........................................
Istandsættelse og færdiggørelse af Siriusvej...............................
Adgang til afdrag af vejbidrag til Siriusvej.................................
Optagelse af Siriusvej som kommunevej.....................................
Optagelse af en privat fællesvej over 10 a, Kirke Stillinge og en
eksisterende skolesti ved Solvænget som soffentlig vej fra Sol
vænget til Stillinge skole - etablering af forbud mod kørsel for
alle motorkøretøjer undtagen knallerter...................................
Vejplan for industriområdet i Nordbyen...................................
Forlængelse af Ærøvej...............................................................
Anlæg af offentlig sti (mod Næstvedbanen) ved byggeri i Syd
byen ..............................................................................................
Ændring af afmærkningen ved motorvejstilslutningen ved Skov
se..................................................................................................
Ændring af vejvisning fra motorvejen fra Vemmelev og ved Ny
Næstvedvej..............................
Ændring af gennemkørselsruterne gennem Slagelse by..........
Udskiftning af parklygter til vandalsikret armatur på stien fra
Garvergårdsvej til butikscentret..................................................
Åstedsforretning med grundejere ved krydset Byskovvej - Strudsbergsvej - Etterbjergvej ved regulering af krydset......................
Etablering af nyt tilslutningsanlæg ved skæring med Vestmotor
vejen ved omlægning af hovedlandevej 126 vest om Slagelse .
Ændret forslag til vejnavne for kommuneveje i landdistrikterne
Forslag til ændring af bestående vejnavne i byområderne og
sommerhusområdet......................................................................
Anlæg af offentlig gangsti langs Vestmotorvejens nordside ...
Navngivning af Smedelodden.......................................................
Anlæg af sidevej fra Industrivej og 150 m mod nord.............
Adgangsbegrænsning på kommuneveje.....................................
Udkast til rutenummerering af veje .........................................
Navngivning af Alykkevej...........................................................
Linieføring af indre Ringgade ved Rytterstaldstræde................
Ændring af parkeringstid på Rosengades vestlige side og Skov
søgades nordlige side ved GI. Torv samt Banegårdspladsens
parkeringsareal............................................................................
Forlængelse af Byskovvej fra Søndermarksvej ca. 220 m mod
øst..................................................................................................

240

132
132
139

140
152
152
152
155
155
155

155
156
163
163

163

163
163
163
167
175
175

175 - 190 - 234
187
190
212
212
223
223
226

234
236

SAGREGISTER

GASFORSYNINGEN.
Steen Nygaard Jensen, autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester
Hans B.V. Hansen, autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester...
Flytning af ledningsafdeling til vandværket...................................
Priser for gasforsyning pr. 1.10.1973 .............................................
Forhøjelse af gaspriser...........................................................................

42
42
106
175
234

INTERESSEGRUPPER.
Interessegrupper vinteren 1973/74..................................................
Interessegrupper sommeren 1974 .....................................................

84
223

JERNBANER.
Anskaffelse af nye tog til Høng - Tølløse Jernbane....................

84 - 200

KABLER, NEDLÆGNING PÅ KOMMUNENS EJENDOMME.
Koaksialkabel København - Kolding................................................

81

KASERNE.
Inddragelse af en række landbrug m.v. ved Antvorskov Kaserne

212

KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN.
Indførelse af EDB-debitorsystem for forbrugsafgifter...............

130

KIRKEGÅRDE.
Kirkegård og kapelkrematorium i kolonihaveområdet »Fredly»

39 - 84

KIRKER.
Afhændelse af Gudum Kirke..............................................................

163

KLOAKVÆSEN.
Udførelse af interne kloakledninger som seperate kloaksystemer
Investeringsprogram for spildevandsrensning.................................
Afløb fra kloset til nedgravede samletanke...................................
Bo Larsen, autoriseret kloakmester..................................................
Gunnar Westergaard, autoriseret kloakmester..............................
Etablering af hovedkloakledninger til parceller af 123 og 124,
markjorderne.............................................................................................

2
2
2 - 234
5
19

19

241

SAGREGISTER

Kloakarbejde i forbindelse med byggemodning af 1 bt, Antvor
skov Hovedgård....................................................
Sommerhusområdet - afløbsvand til samletanke på mindst
5.000 I, fastsættelse af afgift............................................................
Kloakering af Kirsebærvej....................................................................
10 a, Sønderupnørre - projekt vedr. kloakering............................
Erstatning til I dagårdsfonden for afgrødetab m.m. ved kloake
ring i en del af Slagelse Sydby............................................................
Kendelse vedr. projekt til afledning af regnvand fra Antvorskov
Kaserne.......................................................................................................
Kendelse vedr. kloakeringen af Sydbyen........................................
Jensåge B. Nielsen, autoriseret kloakmester...................................
Regnskaber for kloakering af areal i Sønderup by, Havrebjergs
vestlige bydel og Øster Stillinge by..................................................
Kloakering af Teglparken....................................................................
Kloakering af 15 c, Nordrup...............................................................
Omlægning og ændring af kloakledninger på 12 p, markjorderne
Finn Nielsen, autoriseret kloakmester.............................................
Etablering af regnvandsbassin på 69 br, markjorderne...............
Fremføring af nye ledninger til regnvandsbassin på 69 br, mark
jorderne, over 69 bz, 69 bi, 69 br og 69 bh...................................
Kloakledninger i forbindelse med byggeri i Sydbyen..................
Udførelse af hovedkloakledning i en sidevej til Valmuevej ....
Karlo V. Andersen, autoriseret kloakmester.................................
Johannes A. Hansen, autoriseret kloakmester..............................
Liselundfondet, nedslag i a'conto kloakbidrag............................
Jesper G. Jørgensen, autoriseret kloakmester.................................
Hovedkloakledning i sidevej nr. 3 til Valmuevej............................

30

39
42
48

51
57
57
60
65-86-93
67
88

91
106
155-179-216

155 - 236
163
177
216
216
234
236
236

KNALLERTBANE.
Etablering af knallertbane på parcel af 12 e, markjorderne ...

130

KOLONIHAVER.
Etablering af kolonihaver på del af 368 a, markjorderne..........

212

KUNST.
Køb af skulpturen »Mødet med Knock 'Ib,...................................

212

LEGATER.
Fabrikant Vilhelm Langes Arbejderlegat........................................

31

Fabrikant Vilhelm Langes legat til fordel for Slagelse Velgø
renhedsselskab ........................................................................................
Købmand Carl Husted Andersens legat...........................................

31
31

242

SAGREGISTER

Bankdirektør, købmand P. Thomsen og hustrus mindelegat. .
Fabrikant Vilhelm Langes legat..........................................................
Direktør, købmand Peter Axelsen og hustrus 3 legater.............
Slagelse kommunes legat for studenter fra Slagelse Gymnasium
Karen Farverholts legat.........................................................................
Justitsråd F.C. Bech og hustrus.sølvbryllupslegat.......................
F. C. Hansens legat................................................................................
Elise Christine Møllers legat..............................................................
C.A. Lindberg og hustrus legat.........................................................

'31
31
31
52
108
142
142
178
204

LEGEPLADSER.
7 ip, Holmstrup, permanent legeplads.............................................

187

LEVNEDSMIDDELKONTROL.
Nyt levnedsmiddellaboratorium.......................................................

203

LÅN.
Optagelse af lån, kr. 4.094.000,- i Kreditforeningen af kommu
ner i Danmark.................................................................

177

MÆLK.
Engrospriser for mælk og fløde m.v..................................................
Udtagning af prøver i Slagelse..........................................................

38-111-174
58

NATURFOREKOMSTER, UDNYTTELSE AF.
12 a og 12 b, Blæsinge, Olaf Andersen...........................................
13 a, 1,7 e og 25 Blæsinge, Gunnar Pedersen..............................
14, Øster Stillinge, Jørgen Bech.........................................................
10 b, 11, 1bb og 1 dfg, Antvorskov, Denis Neergaard...............
20 a. Skovse, Gunner V. Jensen.......................................................
1, 3 a og 6, Set. Mikkels lads..............................................................

193
193
193
193
193
193

OVERENSKOMSTER, FAGLIGE.
Særregler vedr. pensionsforhold for tjenestemandsansatte syge
plejersker og sundhedsplejersker.......................................................
Fornyelse af tjenestemandsaftale og overenskomster vedr.
sundhedsplejersker................................................................................
Fornyelse af tjenestemandsaftale og overenskomst vedr. syge
plejersker ved alderdomshjem samt plejehjem m.v....................

1

1
1

243

SAGREGISTER

Fornyelse af overenskomst vedr. civilingeniørers og akademi
ingeniørers ansættelsesforhold.......................................................
Regler om klassificering af og særlige ansættelsesvilkår for
tjenestemandsansat bibliotekarisk uddannet personale..........
Vilkår for ikke-tjenestemandsansat bibliotekarisk personales
beskæftigelse..........................................................................................
Pensionsregulativ for ikke-tjenestemandsansat bibliotekarisk
personale..........................................................................
Opsparingsordning for ikke-tjenestemandsansat personale . .
Civilingeniørers og akademiingeniørers ansættelsesforhold . .
Arkitekters ansættelsesforhold..................................
Arbejdsmænd, rengøringsassistenter, husassistenter og husmo
derafløsere og hjemmehjælpere..........................................................
Aflønning af ikke-sygeplejerskeuddannede tilsynsførende ved
husmoderafløsnings- og hjemmehjælperordninger....................
Konstruktøres ansættelsesforhold..................................................
Tekniske tegneres ansættelsesforhold...........................................

27

83
83
83

83
92-101

101
111

138
138
138

Dagplejemødres løn- og ansættelsesforhold.................................
Juridiske kandidater og universitetsuddannede økonomers ansæt
telsesforhold................................
Sygeplejeres løn- og ansættelsesforhold
...................................

151

Maskinmestres ansættelsesforhold..................................................
Teknikumingeniørers ansættelsesforhold...................................

162
162

Plejehjemsassistenter og plejehjemsassistentelevers løn- og
ansættelsesforhold..............................................................................
Ikke-tjenestemandsansatte økonomaassistenters løn- og ar
bejdsforhold..........................................................................................
Ikke-tienestemandsansatte laborantelever, laboranter og laboradioteknikeres løn- og ansættelsesvilkår .................................

Dyrlægers ansættelsesforhold..........................................................
Time-, uge- og månedslønnede håndværkeres løn- og arbejds
forhold....................................................................................................
Ledere af kommunale alderdomshjem samt syge- og pleje
hjem uden uddannelse som statsautoriseret sygeplejerske
samt disses ægtefællers løn- og arbejdsforhold............................
Ikke-tjenestemandsansatte og tjenestemandsansatte pedeller/
skolebetjentes løn- og arbejdsforhold...........................................
Faglærte gartnere og brolæggeres løn- og ansættelsesforhold

151
151

174
174
186
186
186

186

199
199

Beskæftigelseshjælperes løn- og ansættelsesvilkår....................
Vederlag til brandinspektører og vicebrandinspektører ..........

211
211

Tjenestemænds betaling under midlertidig tjeneste i højere
stilling...................................................
..................................

222

Dagplejeledere, stedfortræder for dagplejeledere, afdelingsle
dere og assistentersløn- ogansættelsesvilkår.................................

222

Ikke-tjenestemandsansatte tandteknikeres løn- og arbejds
forhold ....................................................................................................
Billetkasserersker vedKino-Teatret, løn-og ansættelsesforhold

222
233

244

SAGREGISTER

PERSONALE.

CENTRALBIBLIOTEKET.
Kommuneassistent Birthe Felding, halvdagsbeskæftiget ....
Stilling som halvtidsbeskæftiget assistent .................................

30
30-67

Bibliotekar Vibeke K. Hvidtfeldt, vicestadsbibliotekar..........

42
42
42
51
51-86
60
60
67
76
76
86
86

Afdelingsbibliotekar Claus Jørgen Gunnar, afsked..................
Kontorassistent Else M. Johansen, kommuneassistent..........
Bibliotekar Francis R. McCluskey, afsked...................................
Stilling som bibliotekar......................................................................
Kontorassistent Grete Holm, fast ansættelse............................
Kontorassistent Inge Schelde, fast ansættelse..........................
Børnebibliotekar Mette Baagø, afsked........................................
Kommuneassistent Karen E. Raahauge, afsked.........................
Kontorelev Hanne G. Rosenlykke, tjenestemandsansættelse
Kontorassistent Hanne E. S. Ursin, tjenestemandsansættelse
Kontorassistent Mona Jørgensen, tjenestemandsansættelse . .
Kommuneassistent Anne M. Sørensen, oprykning til skala
trin 18 2 år efter oprykning til skalatrin 17....................
Pia Madsen, kommuneassistent.......................................................
Bibliotekar Jeanette Olsen, overflytning til børnebiblioteket
med halv tjeneste................................................................................

Stilling som bibliotekar i voksenafdelingen.................................
Bibliotekar Kirsten T. Pedersen, afsked........................................
Stilling som bibliotekar......................................................................
Kontorassistent Inge Schelde, afsked.............................................
Asta Hansen, deltidsbeskæftiget kontorassistent. . . ..............
Kommuneassistent Kirsten R. Larsen, tjenestemandsansættelse
Hospitalsbibliotekar Grethe L. Jensen, tjenestemandsansættelse
Hanne Bjerregaard, bibliotekar.......................................................

86
95
95
95
106
106 - 132
167
193
193
203
225

DE GAMLES HJEM.
Bestyrerinde Valborg Rasmussen, afsked...................................
Bestyrerinde Ingeborg Mikkelsen, afsked......................................
Sygeplejeassistent Knud Gang, leder i Kirke Stillinge.............

67-123-177
115
167

LEDNEDSMIDDELKONTROLLEN.
Reserve dyrlæge Niels Jensen, afsked...........................................

42

PLEJEHJEM.
Sygeplejerske
Normering af
Normering af
Normering af
Normering af

Gerda L. HahmPetersen, afsked.........................
1 forstanderinde i K. 21 (26/32) ... :...............
1 afdelingssygeplejerske i K 17 (22/26).............
3 sygeplejeassistenter i K. 8 - 10 (13/19)..........
1 aftensygeplejerske i K. 11 (16/21)..................

106
123
123
123
123

245

PERSONALE (fortsat).

SAGREGISTER

Normering af 1 natsygeplejerske i K 11 (16/21).......................

123

Nedsættelse af antal af sygehjælpere med 3...............................
Sygeplejerske Gerda M. Jacobsen , afdelingssygeplejerske ...

123
193

RENOVATIONSAFDELING.
Svend Hansen, aflønning som månedslønnet formand..........

167

RÅDHUSET.
Anette Hansen, ikke-tjenestemandsansat kommuneassistent.
Jørgen Malmgren, kontorassistent..................................................
Hans Erik Melchiorsen, kontorassistent........................................
Hanne Nielsen, kontorassistent.......................................................
Teknisk assistent, Grethe Szymanski, deltidsbeskæftigelse

Stilling som byplantekniker............................................................
Morten Egemar, bygningskonstruktør...........................................
Kommuneassistent Elise H. Petersen, deltidsbeskæftigelse . .
Bygningskonstruktør Gunnar Christensen, bil til tjenestekørsel.......................................................................................................
Ingeniør G. Houg Jakobsen, § 1, stk. 2 tillæg............................
Klausulering af bygningsinspektørstillingen..............................
Overassistent Karen Grauengård, heltidsbeskæftigelse.............
Rådstuebud Ernst I. Pedersen, varig ansættelse.........................
Kommuneassistent Niels Schæffer Hansen, afsked..................
Grethe Beck Petersen, tjenestemandsansættelse.......................
Kommuneassistent Yvonne Berner, tjenestemandsansættelse
Kommuneassistent Jørgen Jørgensen, afsked............................
Kommunaldirektør Kjærsgaard Nielsen, afsked.........................
Stilling som kommunaldirektør.....................................................
Kommuneassistent Lizzi Noyé, halvdagsbeskæftigelse..........
Kommuneassistent Annette Nielsen, tjenestemandsansættelse
Kontorassistent Hans Henrik Nielsen,'afsked..............................
Kommuneassistent Lizzi Noyé, afsked........................................
Kommuneassistent Anna Lise Hansen, afsked...........................
Kommuneassistent Helle H. Jensen, orlov uden løn...............
Kontorassistent Conni J. Knudsen, tjenestemandsansættelse
Kommuneassistent Inge Voigt, tjenestemandsansættelse ....
Kommuneassistent Bodil Larsen, tjenestemandsansættelse . .
Kommuneassistent Inge-Lise Brown, permanent halvdagsbe
skæftigelse.............................................................................................
Kontorassistent Anni M. Kruhøffer, tjtnestemandsansættelse
Kommuneassistent John J. Jensen, overassistent....................
Kommuneassistent H. M. Tønnesen, overassistent..................
Ansættelse af teknisk assistent.......................................................
Kommuneassistent Karin E. R. Jensen, overassistent.............

246

5
19
19
19
19
19-86
19
30
30
30
30
30
30
42
51
67
76
86
86-167
95
106
106
106
106
106
115
123

123
123
141
141

141
155-177
155

SAGREGISTER

PERSONALE (fortsat).
Kommuneassistent Hans E. Melchiorsen, afsked.......................
Teknisk assistent Tove Fodgård, afsked......................................
Kommuneassistent Anne-Grethe Hansen, afsked....................
Kommuneassistent Birthe Berthelsen, fortsat deltidsbeskæf

167
167
167

tigelse..........................................................................................
Kommuneassistent Birthe Berthelsen, afsked............................
Else M. Andersen, assistent...............................................................
Jane N. Christensen, assistent............................................................
Lone Stubager, assistent....................................................................
Kommuneassistent Birthe Henriksen, tjenestemandsansættelse
Kontorassistent Magda Hansen, tjenestemandsansættelse . . .
Fuldmægtig Carl C. Olsen, varig ansættelse.................................

177
177
193
193
193
193
203
216

SKOLETANDPLEJE.
Børnetandlæge Kirsten Rhod Rung, afsked..............................

19

Børnetandlæge Vibeke Juul, varig ansættelse............................
Børnetandlæge Lars Lund, varig ansættelse..............................
Tandlæge Flemming Juul, deltidsbeskæftiget ikke-tjeneste
mandsansat tandlæge.........................................................................
Anna K. Olesen, heltidsbeskæftiget børnetandlæge..................

B1
51
67
67

SKOLEVÆSENETS KONTOR.
Kommuneassistent Ruby I. L. Petersen, oprykning til skala
trin 18 2 år efter oprykning til skalatrin 17.................................
Kontorassistent Ruth A. Jørgensen, tjenestemandsansættelse

86
141

SOCIALFORVALTNINGEN.
Kontorassistent Elsebeth Willumsen, afsked..............................
Kommuneassistent Anders Jensen, tjenestemandsansættelse
på prøve..................................................................................................
Kommuneassistent Anne G. Højland, deltidsbeskæftigelse
Forslag om antagelse af familievejleder i stedet for sagsbe
handler .....................................................................................................
Højskolelærer Henrik de Bang, familievejleder............................
Knud Vagn Larsen, socialrådgiver..................................................
Birgit Hansen, kommuneassistent..................................................
Overassistent Esther Jensen, fuldmægtig......................................
Kommuneassistent Lene B. Engsager, halvdagsbeskæftigelse
Kommuneassistent Birthe D. Nielsen, tjenestemandsansættelse
Kommuneassistent Ellen M. Hartvigsen, afsked........................
Fuldmægtig Jørgen Nielsen, ekspeditionssekretær.......................
Kommuneassistent Jette A. Frederiksen, assistent..................
Familievejleder Henrik de Bang, afsked........................................
Kommuneassistent Anders Jensen, varig ansættelse..................
Kontorassistent Anette B. Poulsen, tjenestemandsansættelse

5
5
30

42
42
42
95-132
95
123
123
132
132
177
193
203
203

247

sagregister

PERSONALE (fortsat).
Linda H. Jørgensen, tast ansættelse.............................................
Kommuneassistent Anne G.H. Jensen, tjenestemandsansæt
telse.........................................................................................................
Kommuneassistent Birthe O. Kristiansen, tjenestemandsan
sættelse..................................................................................................
Kommuneassistent Lissi Heinsvig, afsked..................................

216

216
216
236

SUNDHEDSPLEJEN.
Sundhedsplejerske Anne K. Hansen, overgang til Slagelse
kommune...............................................................................................

203

VÆRKERNE.
Kommuneassistent Jørgen Christensen, tjenestemandsansæt telse.........................................................................................................
Driftsassistent Svend Aage Nielsen, indplacering i lønramme
K. 28.........................................................................................................
Kontorassistent Helga Nielsen, aflønning som kommuneassi
stent .........................................................................................................
Kommuneassistent Jørgen Christensen, oprykning til skala
trin 18 2 år efter oprykning til skalatrin 17..............................
Maskinmester Svend U. Hansen, overflytning til vandværket

5
19
86
86

106

DIVERSE.
Oprykning udover skalatrin 17 for personale, der har bestået
eksamen fra Dansk Kommunalkursus...........................................
Overenskomster om løn- og ansættelsesforhold vedr. husassi
stenter ansat ved alderdomshjem m.v., husmoderafløsere og

hjemmehjælpere samt rengøringsassistenter..............................
Regler om ansættelse som tjenestemand på prøve....................

86

175
186

PLEJEHJEM.
Aflønning af beskæftigelseshjælpere.............................................

5

REGNSKAB OG REVISION.
Regnskab for 1972/73......................................................................
Beretning vedr. revision af årsregnskab 1971/72 .......................

166
203

RENOVATION.
Chr. Hansen, Næsbyskov, ansøgning om fritagelse for inddra
gelse under dagrenovationsordningen ...........................................
Takster for tømning af samletanke for 1974/75.......................
Forlængelse at kontrakt med Valdemar Skaarup vedr. tøm
ning og bortkørsel af natrenovation fra sommerhusbeboelserne
248

42
234
236

SAGREGISTER.

FORPAGTNING.
24.822 m2 af 6 h, Holmstrup, Gustav Hansen..............................
64.813 m2 af 6 h, Holmstrup, Kaj Christensen............................
82.408 m2 af 17 c, Skovse, og 55.497 m2 af 16 a, Skovse,
Hans K.M. Petersen................................................................................
Store Skovsøgård, udskiftning af vinduer........................................
Parcel af 7 a, markjorderne, havekolonien Fredly - inddragelse
til kirkegård.............................................................................................

31 ak og 31 al, markjorderne, N.P. Nielsen, forlængelse af
kontrakt....................................................................................................
30 I, markjorderne, Peter Hansen, forlængelse af kontrakt...
5 o, Landsgrav, Annelise Sørensen , forlængelse af kontrakt.
8 ff og 8 fg, Landsgrav, Peter Hansen, forlængelse af kontrakt
31 ab, markjorderne, N.P. Nielsen, forlængelse af kontrakt. .
7 f, Holmstrup, Peter Hansen, forlængelse af kontrakt.............
I g, markjorderne, Marius Christensen, udgang af kontrakt
31.3.1974..................................................................................................
178, 179 og 183 b, markjorderne, Peter Hansen, forlængelse
af kontrakt...............................................................................................
21 y, markjorderne, D.D.S.F., forlængelse af kontrakt.............
69 I, markjorderne, Andersvænge, forlængelse af kontrakt...
69 k, markjorderne, Andersvænge, forlængelse af kontrakt . .
69 n, 69 o og 69 p,markjorderne, Andersvænge, forlængelse af

kontrakt....................................................................................................
130, 158, 168, 170, 185 og 188, markjorderne, Tage Søren
sen, forlængelse af kontrakt...............................................................
171 bog 186, markjorderne, Andersvænge, forlængelse af
kontrakt....................................................................................................
278 n, markjorderne, Kaj A. Hansen, forlængelse af kontrakt
315 a, markjorderne, K.F.U.M.'s Fritdshjem, forlængelse af
kontrakt....................................................................................................
II c, Lille Valby, Erik G. Sørensen, forlængelse af kontrakt
10 p, Sønderupnørre, Hans Olsen, forlængelse af kontrakt...
4 e,markjorderne,Knud Hansen, forlængelse af kontrakt....
102, markjorderne, Arne Hansen, forlængelse af kontrakt...
157, markjorderne, Tage Sørensen, forlængelse af kontrakt. .
Haveforeningen »Fredly», anvisning af jord til 60 haver.............
Tillæg til lejekontrakt med Botved Boats A/S..............................

7
7
61
84

236
133
133
133
133
133
133

133

133
133
133
133
133
133
133
133

133
133
133
133
133
133
139
141

69 e, 69 r, 69 f, markjorderne, Andersvænge, ny kontrakt...
1 p, markjorderne, A. Albertsen, oprettelse af kontrakt.............
368 a, markjorderne, Peter Hansen, forlængelse af kontrakt. .
1 m, Kirke Stillinge, oprettelse af kontrakt...................................
12 e, markjorderne, D.D.S.F., oprettelse af kontrakt..................
6 h, Holmstrup, Gustav Hansen, forlængelse af kontrakt..........
6 h, Holmstrup, Kaj Christensen, forlængelse af kontrakt..........
8 d, 8 bq og 8 v, Holmstrup, Peter Hansen, opkrævning af afgift,

144
144
144
144
144
144
144

oprettelse af kontrakt...........................................................................

180

237

SAGREGISTER
17 c, Skovse, udbud i offentlig licitation.................................
Parcel omkring Boblehallen, Ungdommens Venner..................
Ebablering af kolonihave på del af 368 a, markjorderne.........
Kolonihaveforeningen Fredly, fortegnelse over erstatningsbe
rettigede haveejere..........................................................................

180 - 236
200
212
236

FORSAMLINGSHUSE.
Tilskud til Ottestrup Forsamlingshus.......................................
Tilskud til Kelstrup Forsamlingshus..........................................
Nedrivning af Hejninge Forsamlingshus.....................................
Tilskud til Lille Valby Forsamlingshus.....................................
Tilskud til A/S Tyvelse Forsamlingshus.....................................

14
48
86 -155
175
212

FORURENING.
Sodgener fra Slagelse Jernstøberi i Lille Valby........................
Røggener fra Munch Møbler, Østerbro 11.................................
Røg- og støjgener fra William Jensens Maskinfabrik, Industri
vej ..................................................................................................

86-5
100

106

FRAGTMANDS- OG RUTEBILKØRSEL.
Ole Andersen, Slagelse-Køge over Næstved, Fakse Ladeplads,
Store Heddinge og Haslev, koncession......................................
Hardy M. Nielsen, Korsør - København, koncession...............

51
177

FREDNING.
5 c, Hyllerup, dispensation fra fredningslinien........................

98

GADER, VEJE OG PARKERINGSPLADSER.
Trafikregulering i bymidten.......................................................
Offentlig sti mellem Skælskørvej og Ærøvej.............................
Servicestation på 55 e, markjorderne, Sorøvej 6, A/S Dansk
Shell..............................................................................................
Anlæg af midlertidig parkeringsplads ved udstillingen
»Bedre Bolig 1973»......................................................................
Vejadgang til en del af 7 le, Holmstrup.....................................
Navngivning af Herthalund - tidligere Herthalund og Herthahøj
Etablering af parkeringsplads på 14 at, Næsby ved Stranden . .
Optagelse af Skovmosevej som kommunevej............................
Istandsættelse af Skovmosevej - fordeling af udgiften.............
Optagelse af Etterbjergvej som kommunevej.............................
Istandsættelse af Etterbjergvej - fordeling af udgiften.............

238

2
19
19
19
22
28
30- 76-177
30
30
30
30

SAGREGISTER

RENSEANLÆGGET.
Adgangsvej med vendeplads til renseanlægget i Sønderup ...
Udskiftning af diffusorer i luftningstanken med keramiske
rørdiffusorer..........................................................................................
Indkøb af højtryksspuleagregat til rensningaf diffusorer...
Etablering af ny pumpestation tilreturslampumpning............

96
177
177
177

SKATTEEFTERGIVELSE.
Ansøgninger..........................................................................................

5-42-76-95-123
141 -167-193-203

SKIDENRENDEN.
Regulering og uddybning af Skidenrenden ved 12 p, mark
jorderne ..................................................................................................
Etablering af overkørsel over Skidenrenden fra 12 p, mark
jorderne .........................................................................
Regulering og delvis rørlægning af Skidenrenden pä stræk
ningen mellem Løvegade og renseanlægget.................................

91
91
141

SKOLETANDPLEJE.
Udbygningsplan for børnetandplejen...........................................

174

SKOLEVÆSEN.
FOLKESKOLEN.
Lærer Edith Tiphede Sørensen, overlærer...................................

11

Lærer Eli Svart Kristiansen, orlov..................................................
Timelærer Benny Petersen, varig ansættelse som lærer..........
Timelærer Elisabeth Jensen, varig ansættelse som lærer ....
Lærer Henrik Wagner, timelærer.....................................................
Lærerstuderende Henrik Lund, lærer pä prøve..........
Lærerstuderende Karen J. Furbo. timelærer
! p. oi
■ ,ip. pr>Aase N‘ 'w!ærer................................

11
11
11
11
11
11
11

Lærerstuderende Jenny Plamboeck, nmelæier.................
l ære-- Margin* Madsen. tast æ'e«..................................................
Lærer Leif Kirkvåg, fast lærer .
Lærer Irene Nielsen, fast lærer.......................................................
’ Lærer Mari-Ann Transbøll, fast lærer...........................................
Lærer Steen Borup, fast lærer.......................................................
Lærer Bent W. Andersen, fast lærer.............................................
Lærer Jetje Tange, fast lærer............................................................
Lærer Nis Iver Raun, fast lærer.....................................................
Lærer Keld W. Transbøll, fast lærer.............................................
Udbygning af Marievangsskolen.....................................................

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11-58

249

SAGREGISTER
Opførelse af Søndermarksskolen - 2. etape..................................
Lærer Bodil Wind Andersen, orlov................................................
Lærer Inge Hansen, nedsættelse af timetal...................................
Lærer Kirsten K. Olsen, nedsættelse af timetal.........................
Lærer Jakob S. Hansen, nedsættelse af timetal.........................
Lærerstuderende Birgitte B. Jørgensen, timelærer....................
Lærer Charlotte M. Andersen, fast lærer............................
Lærerstuderende Frank M. Madsen, lærer på prøve..................
Lærerstuderende Birte Engel Madsen, lærer på prøve.............
Lærerstuderende Jørgen Thomsen, timelærer............................
Lærerstuderende Anne Schou, timelærer...................................
Lærer på prøve Leif E. Svendsen, fast lærer..............................
Oprettelse af læseklinikker for elever med læsevanskeligheder
Ændringer i skoleplanen....................................................................
Lærer på prøve Vagn Aagesen, fast ansættelse............................
Lærer på prøve Vagn K. Lauridsen, fast ansættelse..................

14
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
39
39
45
45

Lærer på prøve Lars H. S. Jensen, fast ansættelse..................
Lærer Roland H. Andersen, timelærer........................................
Lærer Henning Madsen, afsked.......................................................
Lærer Anne M. Jensen, nedsættelse af timetal.........................
Lærer Bent W. Andersen, nedsættelse af timetal.......................
Fordeling af entrepriserne ved licitationen vedr. Søndermarks
skolens 2. byggeetape.........................................................................
Lærer Henning Vognsen, varig ansættelse...................................
Lærer Poul N. Jensen, varig ansættelse........................................
Lærer Bruno Flygare, varig ansættelse........................................

45
45
45
45
45
51-74
64
64
64

Lærer Arne N. Hansen, varig ansættelse......................................
Lærer Erik Kristensen, assisterende skolepsykolog....................
Lærer Inge Nielsen, assisterende skolepsykolog på prøve ...
Lærerstuderende John A. Nielsen, timelærer............................
Lærerstuderende Äse V. Petersen, timelærer.............................

64
64
64
64
64

Lærerstuderende Jørn H. Petersen, timelærer............................
Lærer Frantz F. Nielsen, timelærer................................................
Lærer Jette Hansen, fast lærer..........................................................
Lærer Jytte S. Madsen, fast lærer..................................................
Inge W. Breholm, overlærer............................................................
Harald Jensen, fast timelærer..........................................................
3. etape af Søndermarksskolen.......................................................
Lærer Inger E. Dall, fast lærer..........................................................
Tilføjelse til undervisningsplanen..................................................
Overlærer Inger E. Dall, afsked.......................................................
Lærer Hanne R. Nielsen, afsked.....................................................
Optagelse af stilling som viceskoleinspektør ved Søndermarks
skolen på skoleplanen........................................................................
Lærer Inger Grønborg, fast lærer..................................................
Forslag om udbygning af undervisningsvæsen m.v.......................
Regulering af lejebetaling for Vesthallen......................................
Lærerstuderende Viggo Sørensen, timelærer............................

64
64
64
64
64
110
121
128
130
148
148

250

152 - 240
160
163
163
184

SAGREGISTER
Lærer Inger E. Dall, overlærer.......................................................
Indkøb af borde, stole og katedre til Søndermarksskolens
2. etape....................................................................................................
Ændring af skoleplanen....................................................................
Ansøgninger om optagelse på kursus og vikartilskud...............
Lærer Ingelise F. Jensen, varig ansættelse..................................
Timelærer Jørn H. Petersen, ansættelse på prøve.......................
Timelærer Roland Andersen, ansættelse på prøve....................
Timelærer Henrik Wagner, ansættelse på prøve.........................
Lærer Jytte H. Petersen, orlov.......................................................
Lærer Gitte Sørensen, orlov............................................................
Lærer Kirsten Jensen, afsked..........................................................
Lærer Inge Christensen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Aase Winther, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Lis Medom, nedsættelse af pligtigt timetal....................

184 - 209

Lærer Birthe Tofterup, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Else Nørskov, nedsættelse af pligtigt timetal..................
Lærer Signe S. Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Anne M. Jensen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Johanne D. Madsen, nedsættelse af pligtigt timetal . .
Lærer Kirsten Kiilerich, nedsættelse af pligtig timetal ....
Lærer Aase Madsen, nedsættelse af pligtigt timetal..................
Lærer Aase Carstensen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Birthe Skouby, nedsættelse af pligtigt timetal.............
Lærer Birgit Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Anne M. Florentsen, nedsættelse af pligtigt timetal . .
Lærer L. Frøkjær-Jensen, nedsættelse af pligtigt timetal . . .
Lærer Kirsten Schou, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Karen Post, nedsættelse af pligtigt timetal....................
Lærer Flemming Plamboech, nedsættelse af pligtigt timetal
Lærer Steen Jespersen, nedsættelse af pligtigt timetal............
Lærer Birgitte Jespersen, nedsættelse af pligtigt timetal ....
Lærer Bodil B. Smith, nedsættelse af pligtigt timetal.............
Lærer Pia Hansen, nedsættelse af pligtigt timetal....................
Lærer Edith Nørgaard, nedsættelse af pligtigt timetal............
Lærer Vera Jacobsen, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Kirsten Kajberg, nedsættelse af pligtigt timetal............
Lærer Bodil Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Gurli Lauritzen, nedsættelse af pligtigt timetal............
Lærer Dina Olesen, nedsættelse af pligtigt timetal..................
Lærer Kirsten K. Olsen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer Kirsten Dalsgaard, nedsættelse af pligtigt timetal ....
Lærer Sonja Johnsen, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Inger Grønborg, nedsættelse af pligtigt timetal..........
Lærer E.M. Henneke, nedsættelse af pligtigt timetal...............
Lærer Yrsa Hansen, nedsættelse af pligtigt timetal..................
Lærer Birgit H. Nielsen, nedsættelse af pligtigt timetal..........
2. byggeetape af Marievangsskolen................................................

209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209

184
191
197
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209

251

SAGREGISTER

Lærer Hanne Steenholdt, afsked..............................................
Lærer Otto Steenholdt, afsked................................................
Lærer Eli S. Kristiansen, forlængelse af orlov........................
Lærer Bodil W. Andersen, nedsættelse af pligtigt timetal . . .
Lars Eskildsen, lærer på prøve................................................
Ole Justesen, lærer på prøve....................................................
Overlærer Inger E. Dall, afsked................................................
Lærerstuderende Lillian I. Christiansen, timelærer...............
Lærerstuderende Erling M. Jensen, timelærer........................
Lærerstuderende Karin K. Jørgensen, timelærer....................
Lærerstuderende Søren K. Jørgensen, timelærer....................
Lærerstuderende Annie Lapain, timelærer............................
Lærerstuderende Kirsten Nielsen, timelærer..........................
Lærerstuderende Lis H. Rasmussen, timelærer......................
Lærerstuderende Uffe Lapain, lærer på prøve........................
Lærerstuderende Stig Ørberg, lærer på prøve........................
Lærer Karen L. Harder, fast lærer..............................................
Lærer Henny Pedersen, fast lærer............................................
Lærer Inge Møller, fast lærer..................................................
Lærer Elna V. Høgenhaug, fast lærer.......................................

230
230
230
230
230
230
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

GYMNASIET OG HF-KURSUS.
Udkast til vilkår for amtets overtagelse af gymnasiet.............
Tilskud til elevrådet til køb af medlemsskab til Landsorgani
sationen af Kursusstuderende..................................................

60
84

FRITIDSUNDERVISNING.
Ungdomsskoleinspektør Ib Levring, reduktion i timetal....
Forslag til ungdomsskolevirksomheden i 1973/74................
Etablering af ungdomsklub i Tyvelse.......................................
Forslag til amtsplanlægning af prøveforbedrende kurser for
voksenundervisning....................................................................
Dispensation fra reglerne om afstand 12 km mellem hjem og
undervisningssted.....................................................................

25
39
72
163
172

DIVERSE.
Mitzi Rosasco, børnehaveklasseleder på prøve......................
Kirsten Kirkvåg, tjenestemandsansat børnehaveklasseleder. .
Vederlag for særlig rådgivning af elever og forældre 1971/72
Klassificering af stillingen som ledende skolepsykolog.........
Stilling som skolepedel ved Søndermarksskolen....................
Børnehavelærerinde Dorte Gjetting, ikke tjenestemandsansat
børnehaveklasseleder...............................................................

252

11
11
11
11
11-45

35

SAGREGISTER
Skolepedel Holger Jensen, ændret aflønning..............................
Irene R. Nielsen, skolesekretær.......................................................
Normering af stilling som klinisk psykolog.................................
Ændring i overenskomst vedr. skolepsykologisk virksomhed
Skoleelev Jan T. Jørgensen, tilskud til fortsat skolegang ....

110
141
223
234
240

SKOVSØ Å.
Retablering af Skovsø Å efter oprensning...................................

102

SLAGELSE - HALLEN.
Dækning af driftsunderskud for 1972/73 ......................................

120

SOBA.
Indkøb af ny varevogn.........................................................................

203

SOCIALFORVALTNINGEN.
Inddragelse af lejlighed Torvegade 24, 3., til administrations
lokaler.......................................................................................................

106

SPECIAL ARBEJ DERSKOLE.
Specialarbejderskole i Vestbyen.....................................................

143

SPILLEAUTOMATER.
Opstilling af automater i restauranter med alkoholbevilling

14

SPORT (se også Slagelse - Hallen og Tilskud).
Skitse til 1.500 nye ståpladser på Ny Stadion............................
Opsætning af ny boblehal.................................................................
Etablering af tribune og lysanlæg på Slagelse Stadion.............
Etablering af yderligere 400 ståpladser på Slagelse Stadion . .
Udskillelse af parcel omkring boblehallen - Ungdommens
Venner.......................................................................................................

14
163
187
200
200

SUNDHEDSPLEJE.
Sundhedsplejersker fra amtskommunen - overgang til primær
kommunen ...............................................................................................

101

SAGREGISTER

SUNDHEDSVÆSEN.
Røg- og sodgener fra Slagelse Jernstøberi, Lille Valby...............
Røggener fra Munch Møbler, Østerbro 11...................................

5-86
100

Røg- og støjgener fra William Jensen Maskinfabrik, Industrivej
Sigrid Petersen, Trekanten 11, opførelse af 4 bygninger til
grise, kaniner og høns...........................................................................

106

141

SVØMMEHAL.
Opførelse af svømmehal.........................................................................

18-20-95 -102
115-123-130
141 - 193-225

TEATER.
Tilskud for 1973/74......................................

84

TEKNISK SKOLE.
Ansøgning om tilskud, subsidiært kommunegaranti for bank
lån..............................................................................................................

2-120

TIDSSKRIFTER, ABONNEMENTER PÅ.
Helse............................................................................................................

39-175

TILSKUD TIL FORENINGER M.M.
Slagelse Cykle Ring..............................................................................
Komiteen Danske kommuners Hjælp til Vestmannaeyjars
kommune..................................................................................................
Vietnamhjælpen - Giro 27.................................................................
Slagelse Firma - Sport............................................................................
Musik og Ungdom................................................................................
ASF - Dansk Folkehjælp, Slagelse afdeling.................................
Sjællandske Musikstævner.................................................................
Teknologisk Informationscenter.......................................................
Slagelse Turistforening.........................................................................
S. B. I............................................................
A. I. G.........................................................................................................
Slagelse Orienterings Club.................................................................
Lisbeth Hjort - koncert.........................................................................
Slagelse Tennisklub................................................................................
Idrætsklubben Rådhuset....................................................................
Landsgrav Friskole................................................................................
Slagelseegnens Kulturkreds.................................................................
Musikforeningen Musica......................................................................

254

2
2
2
14
28
39
48-65
65
65
65-137
65
65
84
93
93
102
120
120

SAGREGISTER
Vestsjællands Kunstforening............................................................
Dyhrs skole.............................................................................................
Foreningen Norden..............................................................................
Slagelse Hockeyklub..............................................................................
Social - og sundhedsforvaltningens firmafodboldhold.............
Slagelse - FDF - orkester......................................................................
Stilladset..................................................................................................
Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd................................................
Turistforeningen for Slagelse og Omegn........................................
A. O. F., Slagelse afdeling....................................................................
Tude Ä Fonden.....................................................................................

120
120 - 234
120
137
139
163
163
187
187
200
200

Kommunernes Kunstformidling.......................................................
Lions Club...............................................................................................
De uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg.........................

212
223
223

Fritidshjemmet Børnegården............................................................
Slagelse Gymnastikforening...............................................................
S. I. K. S.......................................................................................................
Vestsjællands Handelsgymnasium.....................................................
Vestsjællands dramatiske Forening..................................................
Ungdommens Venner...........................................................................

234
234
234
234
234
234

UDSTYKNING.
224 og 225 a, markjorderne - skelforandring og udstykning i
4 parceller...............................................................................................

8

111a, bygrundene - udstykning.....................................................
4 a, Nordrup - udstykning i 2 parceller...........................................
23 a, Kirke Stillinge - udstykning i 8 parceller..............................
Forslag til vedtægter for Grundejerforeningen »15» (udstyk
ningen af matr.nr. 15 b, Kirke Stillinge by).................................
5 b, Store Kongsmark - udstykning i 2 parceller.........................
225 a, markjorderne • udstykning i 2 parceller............................
7 fc, Holmstrup - udstykning i 2 parceller......................................
20 a, Næsby ved Skoven - udstykning i 2 parceller...............

14
22 -134
22
22
32

34, Skovse - udstykning m.v. i 2 parceller.................................
11 d, Kirke Stillinge - opdeling..........................................................
1 b, Lille Kongsmark - udstykning.................................................
4 f, Bildsø - udstykning i 9 parceller................................................
3 b og 24 h, Holmstrup - udstykning.............................................
Vedtægter for grundejerforeningen »Teglparken».......................
1 fd, 1 fl, 1 if, 1 is, markjorderne - udstykning i 4 parceller. .
7 a, Havrebjerg - frastykning..............................................................
18 c, Næsby ved Stranden - udstykning i 3 parceller.................
64 u, 75 a,263, markjorderne - sammenlægning og udstykning
Vedtægter for »Grundejerforeningen Skovsøparken»...............
4 cy, Antvorskov Hovedgård - ændring af udstykningen..........

32
43
43 -218
43
53-70
62
62
62
62
70 - 157
78
78

69 au m.fl., markjorderne - udstykningsplan for 70 parceller .
5 a, Landsgrav - udstykning i 8 parceller......................................
15 c, Nordrup - kloakering.................................................................
16 b, Øster Stillinge - udstykning i 2 parceller............................

78
88
88
125

8
8
8
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2 ac og 6 a, Store Kongsmark - udstykning.................................
Vedtægter for Grundejerforeningen matr.nr. 2 ac og 6 a, Store
Kongsmark...............................................................................................

125

1 b, Lille Kongsmark - udstykning ..................................................
Frafald af krav om dannelse af grundejerforening ved udstykning
af del af 1 b, Lille Kongsmark..........................................................
21 c, Holmstrup, og 8 al, Landsgrav, - udstykning i 24 parcel
ler.................................................................................................................
1 bp,1 bq, 1 br, 1 bs, 1 bt,1 bu, Sønderupnørre - skelændring . .

125

125

125

134
134

Udstykningsplan for område i syd-vestbydelen............................
15 ci,markjorderne - udstykning i 2 parceller..............................
12 n, 12 o, 12 æ, Kirke Stillinge - udstykningsplan..................
Udstykningsplan for industriområdet i Nordbyen....................
2 f, Blæsinge - udstykning i 2 parceller...........................................
Deklaration og vedtægter for grundejerforeningen matr.nr.
2 ac og 6 a, Store Kongsmark............................................................
1 rn, Skovse - udstykning i 4 parceller...........................................

139
145
145
156
169

121, markjorderne - udstykningsplan.............................................
94 b, markjorderne - udstykning i 2 parceller..............................
29 d, Bildsø og 11 k, Drøsselbjerg - sammenlægning.............

169
181
181

123, 124 og 131, markjorderne - deklaration ............................

181

8 a, Landsgrav - udstykning i 4 parceller........................................
21 a, Bildsø - udstykning i 2 parceller.............................................
19 c, Holmstrup - udstykning i 11 parceller.................................
3 at, Holmstrup - udstykning i 2 parceller...................................
263 a, markjorderne - udkast til deklaration..............................
55 op, markjorderne - udstykning i 2 parceller............................
3 a, Store Kongsmark - udstykning i 17 parceller.....................
11, Gudum, og 3 b, 5 a og 14, Vedbynørre - udstykning i 2
parceller....................................................................................................
14 a, Kirke Stillinge - udstykning i 2 parceller............................
5 a, Landsgrav - udstykning i 38 parceller...................................
69 ub, markjorderne - deklaration.....................................................
1 c og 1 s, Kelstrup - udstykning i 4 parceller..............................

181
181
181
194
206
218
218

169
169

227
227
227
237
237

UNDERSTØTTELSESORDNING FOR LØST ANSAT PERSONALE.
Rudolf Hansen, Kindertofte Skole, vejvæsenet............................
Verner Jensen, Sorøvej 51, entreprenørafdelingen.......................
Karl Christensen, Smedegade 25, arbejdsmand............................
Ester Jørgensen, Baggesensgade 64 - enke efter Poul E. Jørgen
sen, vejvæsenet........................................................................................
Svend Mikkelsen, Baggesensgade 11, vicevært..............................

60
60
67
67
123

UNGDOMSBORGEN OG VANDRERHJEMMET.
Inddragning af køkkenhaven under parkanlægget.......................

256
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UNGDOMS- OG EFTERSKOLEOPHOLD, TILSKUD TIL.
Ydelse af tilskud til efterskoleophold.............................................

163

VALG.
G. Bjørsum, indtræder i økonomiudvalg, vejudvalg, civilforsvars
kommission og »Den selvejende byggevirksomhed for Set. Peders
Kommune».............................................................................................
Vagn Høgh Jensen, indtræder i ejendomsudvalget....................
Frode Hansen, delegeret til Kommunernes Landsforenings
delegeretmøde i Ålborg.........................................................................................

Hans Frandsen, medlem af byrådet m.v. under Pia Kiørboes
forfald........................................................................................................
Valg af medlemmer til »Den selvejende byggevirksomhed for
Set. Peders Kommune»......................................................................
Valg af skolenævn ved Søndermarksskolen...................................
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Slagelse
almennyttige Boligsleskab....................................................................

4
4

17
37

41
50 -94
59

Faglærer Rita Specht, medlem af ungdomsskolenævnet..........

94

Ophævelse af regionsudvalg vedr. motorveje.................................
Valg af forældrerepræsentanter til skolenævnet ved Sønder

104

marksskolen.............................................................................................
Valg af medlemmer til lokalnævn vedr. politiets virksomhed .
Oprettelse af 2 nye afstemningsområder ......................................
Folketingsvalg den 4.12.1973..........................................................
Meddelelse om valg af medlemmer af Slagelse almennyttige
Boligselskab.............................................................................................
Valg af medlemmer til diverse udvalg efter Harry Eskildsens
udtræden af byrådet..............................................................................
Kommunevalg den 5.3.1974...............................................................
Valg af formand for kulturudvalget................................................
Berigtigelse af folketingsvalglisterne 1974/75..............................

104
104
130-187
150-152
151
189
202
214
215

VANDFORSYNINGEN.
Steen Nygaard Jensen, autoristeret gas-,vand- og sanitetsmester
Hans Bjarne V. Hansen, autoriseret gas-, vand-og sanitets
mester .........................................................................................................
Kendelse vedr. vandindvindingstilladelse for Slagelse Andels
Svineslagteri for anlæg på 44 aæ, 44 g og 63 e, markjorderne .
Overflytning af ledningsafdeling fra gasværket............................
Etablering af vandforsyning til 6 ejendomme i Blæsinge..........

83
106
112

Vandforsyning af 70 grunde på 69 au og 69 ub, markjorderne

167

Udvidelse af vandindvindingsretten for Kirke Stillinge Vand
værk............................................................................................................

42
42

212
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VEJ MASKINER.
Forslag til ny overenskomst mellem Slagelse Vognmandsfore
ning og vejudvalget......................................................................
Etablering af ny materielgård....................................................

2
223 - 236

VENSKABSBYER.
Venskabsbesøg - 4 repræsentanter fra hver venskabsby...........
Venskabsbesøg af 34 unge fra Valkeakoski...............................

258

28
39

