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Slagelse byråds konstituerende møde onsdag den
27. marts 197*4» kl. 19.00.

Forbundsformand Viggo Marker, der efter valget den
5. marts 197^ længst har været medlem af byrådet, har
indvarslet til mødet.
Ved valg efter forholdstalsvalgmåden er byrådets med
lemmer delt i følgende grupper:
een gruppe bestående af socialdemokratiske, radikale og
kommunistiske medlemmer,
een gruppe bestående af konservative, centrums-demokra
tiske og Venstres medlemmer og
een gruppe bestående af Fremskridtspartiets medlemmer.

Fraværende:

Ingen.

Til behandling forelå:

Meddelelse fra valgbestyrelsen om byrådsvalget
Til efterretning,
den 5. marts 197*4.
Valgbestyrelsen har 12.3.197^ meddelt, at
der til det den 5.3.197^ afholdte valg af 21 med
lemmer til kommunalbestyrelsen i Slagelse var
indkommet følgende kandidatlister:
kandidatliste A (Socialdemokratiet),
kandidatliste B (Det radikale Venstre),
kandidatliste C (Det konservative Folkeparti),
kandidatliste E (Danmarks Retsforbund),
kandidatliste F (Socialistisk Folkeparti),
kandidatliste K (Danmarks kommunistiske Parti),
kandidatliste M (Centrums-Demokraterne),
kandidatliste T (Slagelse upolitiske Ungdoms
liste ),
kandidatliste V (Venstre),
kandidatliste Y (Venstresocialisterne) og
kandidatliste Z (Fremskridtspartiet).
Valgforbund var indgået mellem listerne C
(Det konservative Folkeparti) og V (Venstre) samt
mellem listerne F (Socialistisk Folkeparti), K
(Danmarks kommunistiske Parti) og Y (Venstreso
cialisterne ).
Resultatet af afstemningen blev, at
liste A fik 4.6J8 stemmer (8 medlemmer),
B 768
(1 medlem),
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liste C fik 1.336 stemmer (2 medlemmer)»
186
(0
E
- ),
290
F
(0
- ).
1.532
K
(3
- ).
M
913
(1 medlem).
114
T
(0 medlemmer),
V
(4
2.269
- ).
68
Y
(0
- • ) og
1.570
(2
Z
- ).
således at der ialt var afgivet 13•684 gyldige
stemmer.
Herefter var følgende valgt til medlemmer
af Slagels'e byråd for tiden 1. april 1974 til
31. marts 1978:
1. borgmester Aage Nørgaard, Bjergbygade 6 A,
2. revisor Georg Bjørsum, Slotsalleen 45,
3. fhv. indenrigsminister Egon Jensen, Vestre
Ringgade 53»
4. forbundsformand Viggo Westh Marker, Østre
Alle 27,
5. major E. Lindequist Madsen, Søndermarksvej
122,
6. civilingeniør Mogens Elvensø, Fynsvej 11,
7. arbejdskonsulent Frode Hansen, Slotsvænget
40,
8. gårdejer Holger Jensen, Årslev Mark,
9. overlærer Harry EskiIdsen, Akjærsgade 7,
10. ekspedient Harald Guldmann, Færøvej 24,
11. vejmand Carl Veysmann Jensen, Vedbynørre,
12. skoleinspektør Erik Asmund, Holmstrupvej 5»
13. sekretær Annelise Sørensen, Kildevej 12,
14. gårdejer Poul Villy Helmuth Andersen, Kors
høj gaard, Landsgrav,
15. erhvervsvejleder Inger Nørgaard, Valbygaardsvej 47,
16. typograf Arnold Pedersen, Skovvejen 77»
17« tømrermester Helge Jensen, Mariendals Alle
64.
18. sygehjælper Jette Møller Christensen, Ndr.
Ringgade 20,
19. studerende Merete Astrup, Løvegade 64,
20. murermester Svend Nielsen, Øster Stillinge,
og
21. elektriker Tage Petersen, Klostergade 22.
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Suppleanterne for de enkelte partier blev
erklæret for valgte i følgende rækkefølge:
A. Socialdemokratiet:
1. Steen Bach Nielsen,
2. Henning Nielsen,
3. Eigil Brinch,
4. Johan Denta,
5. Ulla Hansen,
6. Egon Jakobsen,
7. Arne Englev Jensen,
8. Hans-Erik Hansen,
9. Poul Høffer,
10. Aase Gustafsen,
11. Kjeld Hansen,
12. Villy G. Nielsen,
13. Anders Andersen.

B. Det
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

radikale Venstre:
Niels-Erik Strandholm,
Knud Geckler,
Aage Kristoffersen,
Mogens Bernild,
Poul Christensen,
Finn Kjerrumgaard,
Peter Svendsen.

C. Det
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

konservative Folkeparti:
Tove Munthe Fog,
H.J. Brandt-Petersen,
Fritz Ulrich,
Helge Holst Kjærsgaard,
C. Ph. Carstensen,
Olaf Grønholt,
Inge Hesselberg,
Eva Hallig,
Ruth Fougstedt Johansen.

K. Danmarks kommunistiske Parti:
1. Finn Ole Søhuus,
2. Svend Larsen,
3. Ejnar Ernst Peter Nielsen,
4. Kurt Hansen,
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5. Knud Hansen,
6. Karen Rasmussen.
M. Centrums-Demokraterne:
1. Asger Tønder,
2. Svend Hougaard Sørensen,
3. Knud Glavind,
4. Thomas (Tom) Møller Jensen,
5. Erling C. Kragh,
6. Lars Lund,
7. Niels Herluf Havner,
8. Per*Busk,
9., Poul Petersen,
10. - Jørn Grauengaard,
11. Carsten Hansen,
12. Peder Kristoffersen,
13. Uffe Nygaard Pedersen.

V. Venstre:
1. Hans Frandsen,
2. Steen Andresen,
3. Jørgen Dann,
4. Anne Marie Schæffer,
5. Ellen Jørgensen,
6. Alfred Albertsen,
7. Poul Ejgil Gandrup,
8. Erik Hansen,
9. Elin Bang Nielsen,
10. Poul Erik Olsen,
11. Niels-Ove Nielsen,
12. Valdemar Christensen,
^13- Ejvind Christensen,
14. Casper Christiansen,
15. Harry Christensen.
Z. Fremskridtspartiet:
1. Erik Thestrup,
2. Kurt Jensen,
3. Prüsse Sørensen,
4. Jørgen Jæger,
5. Inge Pedersen,
6. Knud Godtfredsen,

4

27.3.1974.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hans Kristian Larsen,
Svend Nielsen,
Hans Chr. Jensen,
Jens Osvald Larsen,
Finn Alsing,
Hermann Gebel,
13. Bendt Olsen,
14. Frede Pedersen,
15. Børge Andersen,
16. Peter Eskild Vad Nielsen
D.K ..074.

2
2. Valg af
(Valget
som den
mål har

borgmester.
ledes af forbundsformand Viggo Marker
af de tilstedeværende, der i længst åre
været medlem af byrådet).

3 • Valg af 1. og 2. næstformand.
(I henhold til styrelseslovens § 6, stk.6,
foretages valget under eet efter forholds
talsvalgmåden) .

4. Valg af økonomiudvalg.
(I henhold til styrelsesvedtægtens § 19,
stk. 1, består økonomiudvalget af borg
mesteren, der er formand for udvalget,
samt 4 af byrådets øvrige medlemmer).

Foreslået blev Aage Jprgaard og Georg Bjørsum
samt .‘logens Elvensø.
Ved skriftlig afstem
ning faldt 12 stemmer på
Aage Nørgaard, 7 stemmer
på Georg Bjørsum og 2
stemmer på .‘logens Elven
sø.
Herefter erklæredes
Aage Nørgaard for valgt
til borgmester.
ß
Som 1. næstformand valgtes
Frode Hansen
og sôm 2. næstformand:
Georg Bjørsum.

1.
2.
3«
4.
5.

Borgmesteren.
Frode Hansen.
Viggo Narker.
Helge Jensen.
Georg Bjørsum
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5. Valg af stående udvalg.
I henhold til styrelsesvedtægtens
§ 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35 ned
sættes følgende stående udvalg:
a. Socialudvalget.
(7 medlemmer).

6

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

Frode Hansen.
Inger l.Mrgaard.
Jette 1. Christensen.
Merete Astrup.
Helmuth Andersen.
Annelise Sørensen.
Erik Asmund.

b. • Værkudvalget.
(5 medlemmer).

1.
2.
3.
4.
5.

Egon Jensen.
Carl Veysmann Jensen.
Harry Eskildsen.
Helge Jensen.
'logens Elvensø.

c. Vejudvalget.
(5 medlemmer).

1.
2.
3.
4.
5.

Arnold Pedersen.
Tage Petersen.
Inger Nørgaard.
E. Lindequist Madsen.
Georg Bjørsum.

d. Ejendomsudvalget.
(5 medlemmer)?•

1.
2.
3.
4.
5.

H. Guldmann.
Arnold Pedersen.
Carl Veysmann Jensen.
E. Lindequist Madsen.
Svend Nielsen.

e. Kulturudvalget.
(5 medlemmer).

1.
2.
3.
4.
5.

H. Eskildsen.
Jette M. Christensen.
Merete Astrup.
Holger Jensen.
Mogens Elvensø.

27.3.197^.

f. Skoleudvalge t.
(5 medlemmer).

1.
2.
3.
.
5.

Arnold Pedersen.
Tage Petersen.
H. Guldmann.
Holger Jensen.
Annelise Sørensen.

g. Sportsudvalget.
(5 medlemmer)

1.
2.
3.
4.
5.

Frode Hansen.
Jette '1. Christensen.
H. Guldmann.
Svend Nielsen.
Erik Asmund.

Valg af ligningskommission.
I henhold til styrelsesvedtægtens
§ 36 består kommissionen af 7 medlem
mer. Valget har gyldighed fra 1.7.197^
til 30.6.1978.
De samme byrådsmedlemmer, der væl
ger et ligningskommissionsmedlem, udpe
ger samtidig en stedfortræder, der kan
Indkaldes til at give møde i det pågæl
dende medlems forfald.
'

1.
2.
3.
0.

Viceinspektør Bo Danscher.
Formand Erik Holmgaard Jensen.
Vandværksarbejder Edvard Peter
sen.
Afdelingskasserer Johan Denta.

5.
6.
7.

Adjunkt Bent Schiermer Ander
sen .
Gårdejer Ditmar Hansen.
Købmand Verner Sørensen.
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Stedfortræder for:’
1. Lærer Niels-Erik Strandholm.
2. Naskinsnedker Poul jlarkussen.
3. Faglærer Carl Thanning Chris
tensen .
Afdelingsleder Kaj Christen
sen . %
5«
Arbejdsmand Finn Søhuus.
6. Konsulent Kjeld Petersen.
7- Tømrermester Helge Jensen.

27.3.197^.

7. Valg af børne- og ungdomsyærn.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 37
består værnet af 7 medlemmer.
I henhold til lov nr. 227 af 27-5.1970
om styrelse af sociale og visse sundhedsmæs
sige anliggender, § 7, skal flertallet bestå
af byrådsmedlemmer. Formanden ♦ mindst et
yderligere medlem af socialudvalget skal væl
ges til værnet. Der skal endvidere vælges et
antal suppleanter, at hvilke et flertal skal
have sæde i byrådet.
(Ved bistandslovens ikrafttræden, - p.t. fast
sat til 1.4.1975 - overføres værnets opgaver
til socialudvalget).

.8. Fastsættelse af tid og sted for byrådets ordi
nere møder i 1974/1975?
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7
1.
2.

3
4
56.

7.

Frode Hansen.
Inger Nørgaard.
Jette .'ldller Christensen.
llerete Astrup.
Helmuth Andersen.
Annelise Sørensen.
Erik Asnund.

Suppleanter :
Jary Larsen,
Tove .’lunthe Fog.
Knud Geckler.
Holger Jensen.
J. Elvensø.
H. Guldmann.
Aage Nørgaard.
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Blev fastsat til 2. og 4.
mandag i hver måned,
kl. 19.00.

Slagelse byråds ordinære mdde mandag den 3. april 1974 ,
kl. 19.00.
Fraværende: Ingen.
Efter forslag fra M. Elvensø og G. Bjørsum blev pkt. 5 a behandlet for
åbne døre.
Et forslag fra M. Elvensø om overførelse af samtlige de under ”lukkede
døre” anførte sager bortset fra pkt. 5b, 5 d og 8 a. til behandling for
åbne døre blev herefter forkastet med 19 stemmer mod 2 stemmer, - idet dog
pkt. 5 a som tidligere vedtaget blev behandlet for åbne døre.

Til behandling forelå:
1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. - o. Til efterretning.
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a. Skattedepartementets cirkulære af 14 .2.197*1
om vejledning, til den mellem Danmark og Trini
dad cg Tobago den 20. Juni I969 afsluttede"
overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskat
ning eg forhindring af beskatnLngsunddragelse
for så vidt angar Indkomstskat samt til frem
me af International handel og investering.
D.K. .7] '<073 -551 .
b. Skattedepartementets cirkulære af 18.1.197*1
ôm vejledning til den mellem Danmark og Sve
rige den 16.11.1973 indgåede overenskomst til
undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skat
ter af indkomst, og formue, vedlagt bekendtgø
relse af overenskomsten.

D.K..713.073.551.
c- Indenrigsministeriets bekendtgørelser af 27.3.
197*1 om henholdsvis sundhedsplejerskeordnin
ger og hjemmesygeplejerskeordninger.
D.K..772.535.2.
D.K..842.14

d. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af
5-3.1974 om ændring 1 bekendtgørelse om læ
gers anmeldelse af erhvervssygdomme.
D.K..839.4.
e- Arbejdsministeriets bekendtgørelser nr. 88, 89,
90 og 91 af 27.2.1974 om ge by re r.
D.K..839.4.

fi Socialministeriets cirkulære af 12.3.1974 om
pristalsregulering af de 1 lov om børnetilskud
og andre familieydelser nævnte ydelser.

D.K..842.176.073.551.
g. Socialministeriets bekendtgørelse af 13.3.1974
om ændring af bekendtgørelse om dagpengegiven
de Indtægter.
D.K..848.073-551.

h. Socialministeriets cirkulærer af 1.3.1974 om
hjælp efter revalideringslovens § 3 til hen
holdsvis parykker og til anskaffelse af øjenproteser.

D.K..848.073.551.
9
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i. Soc2-'.ministeriets bekendtgørelse nr. 99 af
5*3*1974 om pristalsregulering af begravelses 
hjælpen efter lov om offentlig sygesikring.

D.K..848.073*551*
k. Socialministeriets cirkulære af 8.3.1974 om
-og enkepensionens størrel-

D.K..848.431.073*551*
1. Undervisningsministeriets cirkulære af 25.3.
1974 om timelønninger m.v. pr. 1.4.1974 Inden
for ungdomsskolen, fritidsvirksomhed for børn
og unge og fritidsundervisning for voksne.

D.K..851.483*073*551*

Kl. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt overenskomst (1973) mellem foreningen og lands
foreningen af familievejledere vedr. løn- og~
ansættelsesvilkår for familievejledere.
D.K..842.55.
n. Kommunernes Landsforening har 26.3.1974 frem
sendt cirkulæreskrivelse om fornyelse af for
eningens regler vedr. forskudt tid og rådig
hedsvagt samt om dyrtidsregulering m.v. pr.
1.4.1974 :
'

D.K..087.41.003.13.
D.K..087.41.832.
o. Fra økonomiudvalget er fremsendt likviditets
oversigt 1974/75.
Oversigten er tilsendt byrådets medlemmei’
samtidig med nærværende dagsorden.

D.K..O73.52i.74/75.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Forespørgsel af 14.2.1974 fra Kolonien Filadel
fias Diakonforbund vedr. KFUM*s Soldaterhjem,
Kastanievej 3:
1. om kommunen er interesseret i at leje et
omsorgscenter på ca. 90 m2 1 ejendommens
kælderplan,
2. om kommunen vil udpege en repræsentant til
bestyrelsen for den selvejende institution,
Kastanievej 3.
Socialudvalget har 20.3.1974 meddelt, at
udvalget ikke finder, at kommunen har interes
se i det nævnte lejemål.
Økonomiudvalget har 3*4.1974 indstillet,
at det meddeles forbundet, at kommunen Ikke
er interesseret i lejemålet og ikke finder an
ledning til at lade sig repræsentere i besty
relsen.
D.K..073.513.1
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Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

8 .4 . 19 •< •

På fællesgruppens vegne for
slog E. Lindequist Pladsen:
1. at der indføres spørgetime
hver måned,
2. at spørgeren får ret til
at stille eet kort til
lægsspørgsmål fra salen,
hvis svaret ikke er klart
forstået.
Økonomiudvalgets forslag
Ansøgning af 27.2.1974 fra 20 elever på maskin vedtoges med det af fælles
teknikerkursus på Teknisk Skole 1 Slagelse om
gruppen stillede ændringsfor
et tilskud til en 3-dages studietur til for
slag.
skellige virksomheder.indenfor masklnbranchen 1 Jylland og på Fyn.
Med 19 stemmer mod 2 stemmer
økonomiudvalget har 26.3*1974 indstillet, vedtoges økonomiudvalgets
indstilling.
at der ydes et tilskud på kr. 1.000,- (konto
23 05 35-4, 1974/75) .
D.K..078.51.

Økonomludvalge t har 3.4.1974 indstillet, at
borgernes mulighed for at stille spørgsmål til
byrådet fortsættes efter de hidtil gældende
regler, hvorefter spørgsmål besvares i en
klspørgetlme" umiddelbart før den åbne del af
byrådsmødet 1 det første møde i hver af de
"lige” måneder.
D.K..077.

Ansøgning af 15.3.1974 fra Ottestrup forsam
lingshus om et tilskud til forsamlingshusets
drift.
Økonomiudvalget har 26.3.1974 indstillet,
at der ydes andelsforeningen et tilskud på
kr. 1.000,- (konto 23 05 35-4,1974/75).
D.K..078.51.
Ansøgning fra Landsorganisationen Astmaferie
om et tilskud til organisationens virksomhed
i 197*.
økonomiudvalget har 26.3.1974 indstillet,
at der ydes organisationen et tilskud på
kr. 300,- (konto 23 05 35-4, 1974/75).

På Fremskridtspartiets vegne
foreslog M. Elvensø, at der
kun ydes et tilskud på
kr. 267,- (ejendomsskat og
aktieselskabsskat).Dette for
slag blev forkastet med 19
stemmer mod 2 stemmer. Heref
ter vedtoges økonomiudvalgets
forslag med 19 stemmer, idet
2 medlemmer undlod at stemme.
Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges med 19 stemmer mod
2 stemmer.

D.K..078.51.

Vejudvalget har 27.3.1974 indstillet, at der
indføres permanent parkeringsforbud følgende
steder :
1. Klostergade, sydlige side.
2. Parkvej, syd-østlige side.
3. IngemannsveJ, nordlige side mellem Parkvej
og SverigesveJ.
4. FrederikshøJveJ, østlige side fra Fælledvej
til ridebanerne.
5« FrederikshøJvej, vestlige side ud for den
store parkeringsplads.
Udvalget har endvidere indstillet, at der
indføres parkeringsforbud efter behov (sam
menklappe lige skilte) på følgende steder :
6. Klostergade, nordlige side.
7. Parkvej, nord-vestlige side.
8. IngemannsveJ, sydlige side mellem Skolegade
og Parkvej.

Vej udvalgets indstillinger
vedtoges.
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Endelig har udvalget indstillet, at der
indføres ensrettet færdsel i retning vest-Øst
ad den ikke navngivne vej - kaldet Minesvej fra Slotsalleen til parkeringspladsen syd-øst
for det gamle stadion.
Udvalgets Indstilling er tiltrådt af po
litimesteren •
D.K..811.
g. Værkudvalget har 20.3.1974 indstillet,
a. at der for den endelige afregning af varme
værkets forbrugere for 1973/74 betales
kr. 2,30 pr. m3, og
b. at a*contoprlsen for forbrug i 1974/75 sæt
te s til kr. 3,70 pr. m3.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.697.34.

Vedtoges.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Økonomiudvalget har 27*3.1974 indstillet, at
der gives følgende tillægsbevillinger for
1973/74:
Konto 15 09 08 00 50, levnedsmiddelkontrol,
kontorhold,
kr. 2.500,-,
konto 15 09 11 00 06, levnedsmiddelkontrol,
andre udgifter, kr. 2.500,-.
D.K..O73.52i.73/74.

Bevilgedes.

11
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4. VALG.
a. Økonomiudvalget har 3.4.1974 indstillet, at
der som delegerede til Kommunernes Landsfore
ning (ordinært delegeretmøde afholdes i Aalborg-Hallen den 13. og 14.6.1974) vælges føl
gende :
Aage Nørgaard (suppleant: Arnold Pedersen),
Egon Jensen (suppleant: Frode Hansen),
Viggo Marker (suppleant: Harald Guldmann),
Georg Bjørsum (suppleant: Holger Jensen) og
Helge Jensen (suppleant: E. Llndequlst Madsen).
D.K..075.711.

b. Skoleudvalget har 2.4.1974
1. meddelt^at udvalget har konstitueret sig med
Holger Jensen som formand og Arnold Peder
sen som næstformand, og
2. indstillet følgende til medlemmer af:
a. Skoleudvalget for Arbejdsteknisk skole_i
Slagelse : borgmesteren.
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Vedtoges.

b.l. Til efterretning.

b.2.a. Udgår, da skole
udvalgets funkti
er ophørt.

b. Bestyrelsen for Slagelse børnehavesemlnarium: skolelægen, lærer Steen Bach
Nielsen, Holger Jensen, Arnold Peder
sen, Tage Petersen og Annelise Sørensen.
c. Bestyrelsen_for Slagelse kommunale Gym
nasiums legatfond : Holger Jensen.
d. Bestyrelsen for Slagelse Handelsgymna
sium: borgmesteren og Holger Jensen.
e. Bestyrelsen for Teknisk skole : borgmeste
ren .
f. Skolekommissionen : skoleudvalgets med
lemmer og Eigil Brinch.
g. Skolenævn :
1. Søndermarksskolen og Vestre skole:
tfolger Jensen.
2. Ottestrup Skole og Marlevangsskolen:
Annelise Sørensen.
3. Havrebjerg skole og Nørrevangsskolen:
Arnold Pedersen.
4. Hallelevskolen og Østre skole:
Tage Petersen.
5. Stllllnge Centralskole og Møllegårds
skolen :
H. Guldmann.
h. Skolebiblioteksudvalget : Holger Jensen.
i. Repræsentantskabet for Specialarbejder 
skolen : borgmesteren.

8.U .19
b . 2 . b . - i. Vedtoges,

c. Sportsudvalget har 2.4.1974
c.l. Til efterretning.
1. meddelt, at udvalget har konstitueret sig
med Erik Asmund som formand og Jette Møl
ler Christensen s-om næstformand, og
2. Indstillet følgende til medlemmer af:
c.2.a. - f. Vedtoges.
a. Repræsentantskabet for Slagelse kommu
neskolers feriekoloni i Bildsø:
Svend Nielsen til forretningsudvalget og
herudover Frode Hansen og Ejnar Nielsen
til repræsentantskabet.
b. Slagelse-Hallens bestyrelse:
Erik Asmund og Jette Møller Christensen.
c. Ungdomsskolenævnet :
E. Lindequist Madsen med E. Asmund som
stedfortræder og Arnold Pedersen med
H. Guldmann som stedfortræder.
d. Fritidsnævnet :
H. Guldmann med Jette Møller Christensen
som stedfortræder.
Endvidere er foreslået, at følgende vælges:

1. Efter Indstilling fra ungdomskorpsene:
Ulla Hansen med Sigrid Christiansen
som stedfortræder.

I «

8.4.1974

2. Efter Indstilling fra idrætsorgani
sationerne :
Sigurd Jensen med Poul Bryde Nielsen
som stedfortræder.
3. Efter indstilling fra ungdomsklubberne:
Svend Aage Jensen med John Petersen
som stedfortræder.
4. Efter indstilling fra interessegrup
perne :
Erik Mølgaard med Flemming Madsen som
stedfortræder.
e. Voksenundervisningsnævnet :
Holger Jensen med Inger Nørgaard som
stedfortræder.
Endvidere er foreslået,at følgende vælges:
1. Efter indstilling fra A.O.F.:
Gunnar Nielsen med Henning Nielsen
som stedfortræder.
2. Efter indstilling fra L.O.F.:
Aage Andersen med Erling Schæffer
som stedfortræder.
3. Efter indstilling fra F.O.F.:
Erik Mølgaard med Dagny Jensen som
stedfortræder.
4. Efter indstilling fra Teknisk skole:
Kjeld Jensen med P. Søndergaard Søren
sen som stedfortræder.
f. Bestyrelsen for forskønnelsesselskabet:
Svend Nielsen og Benny Petersen.
D.K..074.

d. Kulturudvalget har 2.4.1974 oplyst,at udvalget
har konstitueret sig med Harry Esklldsen som
formand og Holger Jensen som næstformand.
Endvidere er Indstillet følgende til med
lemmer af c
1. Styrelsen for den fælleskommuanle samling:
Harry Esklldsen.
2. Skolebiblioteksudvalget :
- Harry Esklldsen.
3. Det rådgivende kontaktudvalg vedr. oplandsarbej det :
Harry Esklldsen.
4. Repræsentantskabet for Vestsjællands Teater
kreds :
Harry Esklldsen og Mogens Elvensø.
5. Arbejdsudvalget for Lokalhistorisk arkiv
for Slagelse og omegn:
Harry Esklldsen og Holger Jensen.
6. Repræsentantskabet for Sjællands Symfonior
kester :
Harry Esklldsen som medlem med Jette Møller
Christensen som suppleant.
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d. 1-7. Vedtoges,

8.4.1974.

7 • FremmedarbeJ derudvalget :
Harry Esklldsen.
D.K..074.

e. Vejudvalget har 3*4 .1974 oplyst, at udvalget
har konstitueret sig med Arnold Pedersen som
formand og Georg Bjørsum som næstformand.
Udvalget har endvidere Indstillet føl
gende valgt som landvæsensnævnsmænd:
Axel Andersen og Christian Greve Hansen.
D.K..074.

e. Vedtoges.

f. Økonomiudvalget har 3*4.1974 Indstillet føl
gende til medlemmer af:
1. Bevillingsnævnet :
Økonomiudvalgets medlemmer og politimeste
ren .
2* Bestyrelsen for Magnus Birchs legat:
Frode Hansen og Helge Jensen.
3 - Boliganvisningsudvalget :
Harald Guldmann som formand med Arnold Pe
dersen som suppleant og i øvrigt som medlem
Helge Jensen med Svend Nielsen som supple
ant .
4. Bestyrelsen for foreningen til fremskaffel
se af boliger for ældre og enlige:
Borgmesteren og G. Bjørsum.
5« Bestyrelserne for boligselskaberne:
a. Fællesorganisationens Boligforening:
Frode Hansen.
b. Slagelse almennyttige Boligselskab:
Viggo Marker og E. Llndequlst Madsen.
c. Slagelse sociale Boligselskab:
Borgmesteren og Helge Jensen.
d. Den selvejende byggevirksomhed for Set.
Peders kommune :
Johan Denta og Erik Asmund og som revi
sor: Tage Møller.
6. Slagelse erhvervsråd:
Til bestyrelsen: borgmesteren og som med
lemmer: Viggo Marker og Svend Nielsen.
7« Byudviklingsudvalget :
Borgmesteren, Frode Hansen og Helge Jensen.
8. Fredningsnævnet :
Borgmesteren som medlem med gårdejer Knud
Jørgensen som suppleant.
9• Tilsynsrådet for Dansk Kommunalkursus, Sla
gelse :
Borgmesteren.
10. Bestyrelsen for krematoriet i Slagelse:
Borgmesteren.
11. Nævningegrundlisteudvalget :
Harry Esklldsen, Arnold Pedersen, Merete
Astrup, A. Kragh Jørgensen og Signe Sten
bæk Nielsen.

f. 1-10. Vedtoges,
ad pkt. 3*
Til boliganvisningsudval
get valgtes endvidere:
efter indstilling fra
Slagelse lejerforening:
Maud Marker med
Finn Ole Søhuus som
stedfortræder.
Efter indstilling fra
Slagelse Grundejerforening:
Helge Keinicke med
Kaj Jensen som stedfortræ
der.
Efter indstilling fra bo
ligselskaberne :
Verner Christensen med
Holger Grønholt som sted
fortræder.

11. Vedtoges med den æn
dring, at H.J. Brandt
Petersen valgtes i ste
det for Signe Stenbæk
Nielsen.
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8.4.1974^
Signe Stenbæk Nielsen har 2.4.1974 anmodet
om fritagelse for valg til dette udvalg.
12. Sundhedskommissionen :
Frode Hansen, Carl Veysmann Jensen, Anneli
se Sørensen og Erik Asmund.
13» Turistforeningen for Slagelse og omegn:
Borgmesteren •
14. Lokalnævnet vedr. politiets virksomhed og
behandling af klager over politiet m.v. :
kom stedfortræder for borgmesteren:
Frode Hansen og i øvrigt som medlem: Hol
ger Jensen med E. Lindequist Madsen som
stedfortræder.
D.K..074.
g. Ejendomsudvalget har 2.4.1974 indstillet følgen
de til medlemmer af:
1. Boligkommissionen :
Harald Ouldmann~Amold Pedersen og E. Lin
dequist Madsen,
læger: embedslæge Arne Buus og læge Elmo
Nielsen,
juridisk sagkyndig: politimester Vagn Mouridsen,
bygningssagkyndig: bygningsinspektør P.
Klixbüll,
brandsagkyndig : murermester Viggo Larsen,
socialsagkyndig: socialinspektør Kurt Ras
mussen.
2. Brandkommissionen :
borgmester Aage Nørgaard, murermester Viggo
Larsen, murermester Svend Nielsen og major
E. Lindequist Madsen.
Udvalget har endvidere foreslået, at borg
mesteren vælges som formand for brandkommissio
nen.
3« Bygningsrådet :
Harald Guldmann, Carl Veysmann Jensen, Svend
Nielsen og E. Lindequist Madsen.
4. Civilforsvarskommissionen :
elektriker Tage Petersen og revisor Georg
Bjørsum.
5» Vurderingskommissionen i henhold til civil
forsvarsloven :
Harald Guldmann.
6. Hegnsynsmænd og vurderingsmænd for mark- og
vej fred :
Harry Nicolaisen som formand og løvrigt
John Øager Petersen og Asger Tønder.
Som suppleanter for formanden: Erik Rasmus
sen og for de øvrige Benny Petersen og Gre
ve Hansen.
Ejendomsudvalget har samtidig oplyst, at
det- bar valgt Harald Guldmann som formand og
Arnold Pedersen som næstformand.
D.K..074.

12. - 14. Vedtoges.

ad g.l. Vedtoges, idet
endvidere blev valgt
følgende :
efter indstilling fra
Slagelse Lejerforening:
Erik Rasmussen med
Finn Ole Søhuus som
stedfortræder.
Efter indstilling fra
Slagelse Grundejerfor
ening:
A. Røhling med
Victor Madsen som sted
fortræder.
Efter indstilling fra bo
ligselskaberne:
Holger Grønholt med
Verner Christensen som
stedfortræder.
ad 2. - 6. Vedtoges.

8.4.1974.

Skolekommissionen og skoleudvalget har 4.3.
1974 indstillet, at alle skolenævn.der skal
vælges af byrådet,efter 1.4.1974 nedsættes
med 5 medlemmer, - dog 7, såfremt der ved
skolen er specialklasserækker .
Skoleudvalget har endvidere 2.4.1974
indstillet, at følgende vælges til valgbe
styrelserne , der skal forestå valg af skolenævn :
1. For Søndermarksskolen og Vestre skole:
Holger Jensen.
2. For Havrebjerg skole og Nørrevangsskolen:
Arnold Pedersen.
3- For Ottestrup skole og Marievangsskolen:
Annelise Sørensen.
4. For Stilllnge Centralskole og Møllegårds
skolen :
.. Harald Guldmann.
5. For Hallelevskolen og Østre skole:
Tage Petersen.
Udvalget har endvidere indstillet,at
Holger Jensen vælges til at forestå valg af
5 forældrerepræsentanter til skolekommiss i o nen.
Udvalget har endelig foreslået, at der
ydes almindelige byrådsdiæter til lærere i
det omfang, det skønnes nødvendigt at gøre
brug af disse ved en eventuel afstemning.
D.K..074.

Indstillingerne vedtoges.

For lukkede døre.

ANDRAGENDER OG FOPSLAG.
Økonomiudvalget har 3*4.1974 fremsendt forslag
af 29.3*1974 fra erhvervsvejleder Inger Nør
gård om,
1. at der installeres ventilatorer i de lokaler,
der anvendes til udvalgsmøder, og
2. at alle former for gratis tobaksforbrug ved
møder i udvalg, nævn og kommissioner afskaf
fes.
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a.l. Blev overladt til de
enkelte udvalg.
2. Blev forkastet med
14 stemmer mod 4
stemmer, idet J med
lemmer undlod at
stemme.

D.K..075*1*

Økonomiudvalget har 3*4.1974 Indstillet, at
følgende tjenestemænd bemyndiges til i medfør
af styrelseslovens § 32 til sammen med borg
mesteren at underskrive de i lovbestemmelsen
omhandlede dokumenter:
1. kommunaldirektør K. Rasmussen,
2. kontorchef B. Rothmann,
3. kommunebogholder 0. Bruun, og
4. ekspeditionssekretær E. Overgård.
D.K..077*6.

Vedtoges.
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8.4.1974.
o. Ansøgning af 28.2.1974 fra Bent Arild Larsen,
Hansensvej 23> om autorisation som kloakmester
i Slagelse kommune.
Anbefalet af vejudvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.

Bevilgedes.

d. Fra økonomiudvalget er fremsendt 4 ansøgninger
om skatteeftergivelse, alle påført Indstilling
fra udvalget.
D.K..713.027.8.

Økonomiudvalgets indsti
linger vedtoges.

6. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 28.2.1974 fra advokat A. Guldager
Christiansen for plejer Miels Ebbe Jensen, Marlevej 2, om tilladelse til at Inddrage I. sals
lejligheden i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 29-3.1974
Ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.38-2.

Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning af 19.3.1974 fra el-installatør Jørn
Bach, Kalundborgvej 33* der agter at købe ejendommen Nørregade 12, om tilladelse til at
inddrage I. sals lejligheden 1 ejendommen til
eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.48-12.

Blev imødekommet.

c. Ansøgning af 1.3.1974 fra Merete Andreasen og
Erling Kristensen, Albert Ibsensvej 12, II.,
der agter at købe ejendommen Østerbro 48, om
tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden
i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.90-48.

Blev imødekommet.

7. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 13*3«1974 fra Birger Albinus om
tilladelse til om- og tilbygning til eksiste
rende beboelse på matr.nr, 2 q af Næsby Strand,
idet den eksisterende bolig på ca. 60. m2 er
projekteret udvidet til ca. 126 m2.
Ejendommen er beliggende i landzone og
nærmere landevej end I50 m.
Økonomiudvalget har 3-4.1974 indstillet,
at ansøgningen anbefales overfor byudviklings
udvalget og fredningsnævnet.
Lb.nr. 264/74.
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]

Anbefales.

t>. Ansøgning af 15-2.1971* fra Skarridsø Savværk
A/S, Jyderup, for afdelingsleder Niels Pe
tersen om tilladelse til at opføre et sommerhus
ca. 2 m udenfor den p4 ejendommen, parcel 19
af matr.nr. 6 a, St. Kongsmark by. Kirke 'St 11linge sogn, tinglyste byggezones vestgrænse.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb .nr.

8. SOCIALSAGER.

Blev imødekommet.

1 6
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 22. april 1974,
kl. 19-00.

Fraværende: Viggo Marker. E. Lindequist Madsen forlod
mødet efter behandlingen af pkt. ;

Til behandling forelå:
1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Indenrigsministeriets cirkulære af 25-3.1974
om kommune- og amtskoder m.v.

D.K..755.33.
b. Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 155 og
156 af 25.3.1974 om ikrafttræden af lov om
ændring af lov om foranstaltninger mod foru
rening af havet med olie og andre materialer
samt om ikrafttræden m.v. af lov om foranstalt
ninger mod forurening af havet med andet end
olie.
D.K..777.8.628.39.

c. Ministeriet for offentlige arbejders cirkulæ
re af 29.3.1974 om vedligeholdelse af rabatter,
skråninger, grøfter m.v. langs offentlige veje.
D.K..811.073.551.
d. Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 137 af
13.3.1974 om regulering af dagpengebeløb, af
' grænser i ordningen for forsikrede arbejdsgi
vere, af bidrag til ordningen for løsarbejderarbejdsgivere og til den frivillige sikring,
samt om opkrævning af bidrag til den frivilli
ge sikring.

D.K..848.073.551.
e. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 139 af
"I3.3.1974 om arbejdsgiveres mulighed for at
frigøre sig fra forpligtigelsen til at udbetale
dagpenge i arbejdsgiverperioden.

D.K..848.073-551.
f. Love nr.e 129, 130, 131 og 132 af 13-3.1974 cm
ændring af lov om folkepension, lov om invali
depension m.v., lov om pension og hjælp til en
ker m.fl. samt om omsorg for invalidepensionister og folkepensionister.

D.K..848.431.073.551.
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a.-k. Til efterretning

22.4.1974.
g. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af
3.4 . 1974 om ændring af bekendtgørelse om fri
tidsvirksomhed for b^rn og. unge.
D.K.. 551.483.°73 • 551.

h. Indenrigsministeriets cirkulærskrivelse af
8.4.197^ om generelt samtykke til erhvervelse
af fast ejendom.
D.K..073.511-

1. Cirkulæreskrivelse fra Kommunernes Landsfore
ning om fradrag i løn for naturalydelser pr.
1.4.1974 samt om fornyelse af teknikumingeniør
overenskomsten pr. 1.4.1973"
D.K..832.
D.K..087.41.

k. Cirkulæreskrivelse fra Kommunernes Landsfore
ning om overenskomst (1973) mellem foreningen
og Dansk Psykologforening vedrørende løn- og
ansættelsesvilkår for psykologer.
D.K..832.

2. AN DRAG EX 2 EiR 03 FORSLAG.
a. Økonomiudvalget har 9.4.1974 indstillet, at
de udarbejdede udstykningsregnskaber vedr:
1. matr.nr. 64 e Slagelse markjorder m.fl.,
Planetkvarte ret, og

2. matr.nr. 21 m Slagelse markjorder,
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a. . Blev trukket tilbage til
økonomiudvalget.
a. . Godkendtes.

v-' Kierulf f s ve j ,

godkendes, og at overskudet for så vidt angår
pkt. 1: kr. 90.389,79 fordeles med kr. 60.922,58
på vejanlægsfonden cg med kr. 29-467,21 på
jordfonden, og fer så vidt angår pkt. 2 at
overskudet på kr. 148.177,98 tilføres jordfonden.
D.K..073.52.
b. Ansøgning af 5.2.1974 fra skoleudvalget og skolekommissionen om
a. tilladelse til at benytte lokaler 1 det tid
ligere kommunekontor i Set. Peders landsogn,
Holmstrupvej, og
b. en tillægsbevilling på kr. 3O.OOO,- til kon
to 16 03 03 09 03, hovedistandsættelse, Ma~
rlevan gssk olen, til dækning af udgifterne
ved indretning af undervisningslokaler 1 den
tidligere kontorbygning.
Økonomiudvalget har 9.4.1974 anbefalet
skoleudvalgets og skolekommissionens ansøgning,
idet udvalget samtidig har anmodet ejendomsud
valget on at overveje den fremtidige benyttelse
af ”De gamles Hjem”, Strandvejen 76, - eventu-

1

Vedtoges, - herunder den
ansøgte tillægsbevilling
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22.4.1974.
elt for nogle af de aktiviteter, der hidtil har
fundet sted i det tidligere kommunekontor for
Set. Peders landsogn.

D.K..073-54.
D.K..851.162.
D.K. .842.61.
c. Ansøgning af 5.2.1974 fra Kolonihaveforbundets
Slagelse kreds, om et tilskud på kr. 1.000,- til
delvis dækning af udgifterne ved afholdelse af
Kolonihaveforbundets landsmøde den 24.8.1974 i
Slagelse.
Økonomiudvalget har 9.4.1974 Indstillet, at
der bevilges et tilskud på kr. 1.000,- (konto
23 05 35-4, 1974/75).
D.K..078.51.

c. Med 15 stemmer mod 3
stemmer, ( herunder
M. Elvensø og Helmuth
Andersen), idet 2 med
lemmer undlod at stem
vedtoges det at yde e
tilskud på kr. 1.000,

d. Ansøgning af 21.3.1974 fra Hallelev Forsamlings
hus A/S om et tilskud til modernisering af køkken og anskaffelse af inventar.
Økonomiudvalget har 9.4.1974 indstillet, at
der ydes et tilskud på kr. 1.000,- (konto
23 05 35-4, 1974/75).
D.K..078.51.

d. Med 18 stemmer mod 2
stemmer vedtoges økon
miudvalgets indstillii

e. Mellem tjenestemandsorganisationerne og Kommuner e. Med 18 stemmer vedtoge
nes Landsforening er indgået aftale om et tillæg
tillægget, - idet 2 me
til pensionsregulativer, godkendt af Kommunernes
lemmer undlod at stemi
Lønningsnævn.
Landsforeningen har 12.3.1974 henstillet,
at tillægget snarest belejligt vedtages af byrå
det, eventuelt med følgende indhold:
".............. byråd har på sit møde den .................... be
sluttet, at Pensionsregulativ for kommuner uden
for hovedstadsområdet af september 1970, som
aette er tiltrådt af byrådet i mødet den 26,10.
1970, ændres i overensstemmelse med Tillæg af
februar 1974 til Pensionsregulativ for kommuner
uden for hovedstadsområdet af september 1970”.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..087.41.

f. Værkudvalget har 10.4.1974 indstillet, at der
foretages en forhøjelse af de el-priser, som by
rådet har godkendt 1 forbindelse med vedtagelsen
af budgettet for 1974'75, således at taksterne
bliver:
27,0 øre pr. kWh (22,0)
Kommunale anlæg, lys
n
n
tf » kraft 19,3 » tt
(1«,3)
tt («1,3)
Tarif A, lys
«6,3 w» 1111
ti
"
A, kraft
32,3
(27,3)
n
"
B, fællestarif
18,3 tt» 11
(13,3)
tt
11
Bagerier m.v.
16,3
(11,3)
Elektricitet til byens
ft (10,0)
bely sn ing
15,0 ti tt

De faste afgilcer foreslås uforandrede.
D.K..tzi.11.611.317.t.

. Det blev oplyst, at in
stillingen er anbefale
af økonomiudvalget, id
Viggo Marker dog ikke
kunne tiltræde forhø
jelsen .
Herefter vedtoges
værkudvalgets indstil
ling med 18 stemmer mo
2 stemmer.

22.4 .1974 .
Ejendomsudvalget har 17.4.1974 indstillet,
at taksten for la gtidscamperlng på camping
pladsen ved Bilds? skov for sæsonen 1974 fast
sættes til kr. 5QÜ,-.
D.K..823.149•

Det blev oplyst, at ind
stillingen er anbefalet
af økonomiudvalget.
Herefter vedtoges
ejendomsudvalgets Ind
stilling.
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VALG.

Socialudvalget har 5.4.1974 meddelt, at udval
get har konstitueret sig med Frode Hansen som
formand og Inger ’'’ørg-rd som næstformand.
Udvalget har endvidere Indstillet følgen
de til medlemmer af:
1. Bestyrelsen for revalideringsværkstedet
"F.esaH :
Inger Jørgård og Erik Asmund.
2. Fremmedarbejde rudvalget :
Frode Hansen.
D.K..074.

. Indstillingen vedtoges.

Børne- og ungdomsværnet har 5.4.1974 meddelt,
at værnet har konstitueret sig med Frode Hansen
som formand og Inger jdrrArd som næstformand.
D.K..074.

. Ti:l' efterretning.

Værkudvalget har 4.4.1974 meddelt, at udvalget
har konstitueret sig med Egon Jensen som formand
og Carl Veysmann Jensen som næstformand.
Udvalget har endvidere indstillet følgen
de til medlemmer af:
1. Bestyrelsen for I/S "Korsørgas", I/S "Skælskørgas0 og I/S "Sorø-Rlngsted-gas 11":
Egon Jensen, Helge Jensen og Mogens Elvensø.
2. Bestyrelsen for Sporselskabet:
Harry Eskildsen.
D.K.,.0 74 .

. Indstillingen vedtoges.

Under henvisning til 5 4 1 vedtægterne for
Slagelse sociale Boligselskab er fremsendt ind
stilling om valg af følgende :
1. fra Slagelse Håndværker- og Industriforening:
Snedkermester C.W. Christiansen suppleant: malermester Holger Christensen.
2. fra Slagelse Handelsstandsforening :
Købmand Holger Grønholt suppleant: direktør Knud Erslev.
Endvidere er følgende valgt af afdelingsbe 
styrelserne (valget skal godkendes af byrådet):
3. Else Jensen
- suppleant Svend Aage Hansen.
Harald Guldmann - suppleant: Ellen Raagaard.
Harry Petersen - suppleant: Inge Lise Olsen.
D.K..074.

.-2. Indstillingerne
vedtoges.

. Godkendtes.
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22.4.1974.

• For lukkede døre.
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4. AMDRAGEIIZE3 OG FCR7LA3.
a. Ansøgning af 25-3 .1974 fra kommuneassistent
a. Økonomiudvalgets indstl
ling vedtoges.
Hanne Hansen, kassekontoret, om tilladelse
til efter e dt barselsorlov 1.5.197^ at over
gå til deltidsbeskæftigelse (20 timer ugentlig).
Økonomiudvalget har 9-4.1974 indstillet,
at ansøgningen imødekommes for 1 år fra ?..5.1974,
således at der tages forbehold for så vidt angår
arbejdstidens tilrettelæggelse samt forbehold for
pålæg om udvidelse af arbejdstiden 1 feriepérioder m.v.
D.K..084.
b. Ejendomsudvalget har 2.4.1974 Indstillet, at et
tilbud fra Monberg & Thorsen A/S, København,
stort kr. 108»399?~ lncl. moms for diverse belysningsarmaturer_tll Søndermarksskolens 2. eta
pe accepteres.
D.K..073.54.

b. Det blev oplyst, at ind
stillingen er anbefalet
af økonomiudvalget.
Herefter vedtoges
ejendomsudvalgets indst
Ung.

c. Vedr. Slagelse svømmehal.
Ejendomsudvalget har 17-4.1974 Indstillet,
c. Det blev oplyst, at ind
stillingen er anbefalet
at et tilbud fra C.C. Brun A/S på Installation
økonomiudvalget.
af et varmegenindvlndlngsanlæg, stort
kr. 185-ÛC0,- excl. moms (prisniveau 1.4.1973,
Herefter vedtoges
d.v.s. » 1,1% pr. mån*d til betalingsmåneden)
ejendomsudvalgets indst
accepteres, idet udvalget samtidig søger om
ling.
den fornødne tillægsbevilling (konto 72 02 03 01
00).
D.K..778.47 .
d. Kulturudvalget har 2.4.1974 indstillet, at direk-d. Vedtoges.
tør Henry Sørensen, Kino, fra 1.1.1974 aflønnes
efter skalatrin 31> medens den hidtidige pensions
ordning bevares og tantiemeordningen bortfalder.
Udvalget har endvidere indstillet, at tan
tiemen for året 1973/74 fastsættes til 3/4 af
det sædvanlige, og at den hidtidige ordning med
fri telefon fra 1.4.1974 erstattes af den for
byrådsmedlemmer og visse tjenestemænd gældende
ordning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..854.084.

5. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 18.1.19.74 fra Botved Boats A/S om
tilladelse til genopførelse af en let demonter
bar hal på^de af kommunen udlejede arealer matr.
nr. 43 a, Slagelse markjorder.
Ejendomsudvalget har 10.4.1974 indstillet,
at byrådet i henhold til §71 lejekontrakten
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2
a. Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

22 .4.197«.

mellem kommunen og Botved Boats A/S meddeler
tilladelse til opførelsen på betingelse af,
at hallen nedrives og arealerne retableres,
såfremt kommunen ved lejemålets udløb 1
1980 måtte ønske det,
at eventuelle krav fra brandkommissionen og ar
bejdstilsynet overholdes, samt
at tagvand ledes til eksisterende afløbssystem,
for hvilket projekt skal fremsendes til god
kendelse 1 bygningsinspektoratet.
Der foreligger udtalelse af 29-3.1974 fra
værkudvalget og 9.4.1974 fra brandkommissionen.
Lb.nr. 182/73 II.
b. Vedr. matr.nr. 7 gv Holmstrup, Basunvej 4.
Ansøgning af 14.3.1974 fra O.C. Huset, Has
lev, om dispensation fra bygningsreglementets
kap.’ 3.2.3., stk. 5, for godkendelse af en gara
ge opført i skel på ovennævnte ejendom i højde
m (max. højde 1 henhold til BR: 2,40 m) .
Ejeren af naboejendommen har 18.3.1974
fremsendt klage over garagens højde.
Ejendomsudvalget har 17.4.1974 indstillet,
at det meddeles boligministeriet, at ansøgnin
gen ikke kan anbefales.
Lb.nr. 334/73-

b. Ejendomsudvalgets ind
stilling blev tiltrådt.

c. Ansøgning af 15*3.1974 fra firma Anton Nielsens
Sønner I/S, Ormeslev, for bogholder Ib Olsen,
Ke 1 s t ru p, om tilladelse til at opføre en tilbyg
ning til eksisterende beboelse på matr.nr. 6 h?
Kelstrup by.
Økonomiudvalget har 9.4.1974 indstillet,
at ansøgningen anbefales overfor byudviklingsud
valget.
Lb.nr. 270/74 .

c. Anbefales.

6. SOCIALSAGER.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 13. maj
197*4, kl. 19.00.

Fraværende: Cson Jensen.

Til behandling forelå:
1. EFTEÎUETIIIIIGSSAGE3.
a. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 162
af 27.3.1974 om sundhedsplejerskeordninger.
D.K..772.535.2.
b. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 150 af
20.3.1974 om ikrafttræden af lov om miljøbe
skyttelse .
D.K..777.8.628.39.073.551.
c. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 153 af
20.3.1974 om ændring af bekendtgørelse om
begrænsning af svovlindhold i fyringsolier.

D.K..777.8.628.39.073.551.

d. Nyt fra miljøstyrelsen» nr. 4 og 5 1974.

D.K..777.8.628.39.073.551.
e. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 154 af
20.3.1974 om ændring af bekendtgørelse om
bortskaffelse m.v. af olieaffald.
~
D.K..777.8.628.54.

f. Ligningsdirektoratets cirkulære af 16.4.1974
om vurderingsmyndighedernes opgaver i for
bindelse med lov om frigørelsesafgift m.v.
af fast ejendom?
D.K..777.8.711.4.
g. Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 151 og
152 af 20.3.1974 om ikrafttræden af lov om
henholdsvis ændring af lov om vandforsyning
og lov om offentlige veje samt om ændring af
vandlobs loven .'

D.K..79.073.551.
D.K..811.073.551.
h. Socialministeriets cirkulære af 3.4.1974 om
ydelse for såvidt angår
socialministeriets område.
D.K..831.087.43.
i. Meddelelser fra socialministeriet» nr. 2,
W----------- - ---------------------’■------ -----------D.K..841.8.
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a. - s. Til efterretning.

13.5.1974.

k. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af
27.5.1974* om hjemmesygeplejerskeordninger.
D.K..3^2.14.

l. Socialministeriets cirkulære af 28.3.1974 om
plejepenge og statstilskud til anerkendteb^rne- og ungdomshjem m.v. for finansåret 197^/75.
D.K..842.7.073.551.

m. Undervisningsministeriets cirkulære af 29.3.
1974 om fritagelse for deltagelse i legemsøvelser/idræt.
D.K..851.174.

n. Undervisningsministeriets cirkulære af 1.4.
1974 om ændring af cirkulære om folkeskolens
undervisning af syge og invaliderede børn.
p.K..851.19.

o. Meddelelser fra Monopoltilsynet, nr. 4, 1974.
D.K.003.13.
p. Kommunernes Landsforening har 18.4.1974 frem
sendt overenskomst mellem foreningen og Han
dels- og Kontorfunktionærernes Forbund vedr,
løn- og ansættelsesvilkår for tandklinikassi
stenter.
D.K..832.

q. Kommunernes Landsforening har 18.4.1974 frem
sendt den mellem bl.a. foreningen og Dansk
Tandlægeforening indgåede overenskomst angåen
de tandprotesebehandling.
D.K..832.
r. Kommunernes Landsforening har 18.4.1974 frem
sendt supplement til pjecen "Dagpengeloven".
D.K..848.073.551.
s. Beregning over følgerne af forventede dyrtids
reguleringer for 1974/75-budgettet.
I stedet for den ved budgetlægningen be
regnede procent på 25 til april-lønningerne
1973 må der forventes en stigning på 33,6 %.
Denne forøgelse bevirker, at de samlede
udgifter på budgettets lønkonti (netto) stiger
ca. kr. 2.832.OOO,-, - heri includeret lønstig
ninger på værkerne (som jo i princippet dækkes
via afgifterne): kr. 326.000,-.

D.K..073.521.74/75.
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13.5.1974.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

a. Ansøgning af 10.4.1974 'fra vej udvalget om til
ladelse til at overføre den pr. 31.3.1974 re
sterende saldo (kr. 27.833,på konto 18 03
01 20.0-, 1973/74x~S~ti mellem Skovvejen og Blå
bærve j, til anvendelse i regnskabsåret 1974/75.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
D.K..073.521.74/75.

Blev imødekommet.

b. Ansøgning fra Plejehjemsforeningen for Vest- og
Midtsjælland om forhøjelse af det tilsagte til
skud på kr. 2,- til kr. 3,- pr. indbygger til
opførelse a? en ny ungdomspension 1 Ringsted.
Anbefalet af socialudvalget og økonomiud
valget under forudsætning af, at pensionen for
beholdes elever fra Midt- og Vestsjælland, idet
økonomiudvalget endvidere har foreslået, at det
betinges, at kommunen kan få dispensation fra
investeringsrammen.

Bevilgedes under de af so
cialudvalget og af økonomi
udvalget foreslåede forud
sætninger.

D.K..073.51.

c. Ansøgning af 7.4.1974 fra S.B.I.’s ungdomsafde
ling om et tilskud i anledning af 18 ynglinge
spilleres deltagelse i en fodboldturnering 1 Po
len.
Sportsudvalget har 23.4.1974 indstillet, at
der ydes et tilskud på kr. 150,- pr. deltager,
ialt kr. 2.700,- (konto 20 09 16 00 03, 1974/75,
Støtte til sport og andre ungdomsformål).
Anbefalet af økonomiudvalget.

Med 18 stemmer, idet 1 med
lem stemte imod og 1 medlem
undlod at stemme, vedtoges
sportsudvalgets indstilling

D.K..078.51.
d. Ansøgning af 14.3.1974 fra Slagelse Cykle Ring
om et tilskud for sæsonen 1974 til transport af
klubbens unge ryttere til løb forskellige steder
i landet.
Sportsudvalget har 23.4.1974 indstillet, at
der ydes klubben et driftstilskud på kr. 2.500,for 1974/75 (konto 20 09 16 00 03, 1974/75).
Anbefalet af økonomiudvalget.

Med 19 stemmer, idet 1 med
lem undlod at stemme, ved
toges sportsudvalgets ind
stilling.

D.K..078.51.
e. Vejudvalget har 10.4.1974 indstillet, at Slagel- Vejudvalgets indstilling
se kommune tiltræder en af Kommuneforeningen i
vedtoges.
Vestsjællands amt foreslået ordning om etable
ring af en central modtageplads for olie- og ke
mikaliespild i Sorø til en anslået udgift pa
kr. 160.030,- fordelt mellem de tilsluttede kom
muner efter en partsfordelingsliste baseret på
indbyggerantal + antal virksonfheder i kommunen,
hvorefter Slagelse kommune betaler 48 parter af
ialt 382.
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Ordningen forudsætter, at der etableres
en lokal modtageplads, hvor de nævnte produkter
midlertidigt kan opsamles, og denne foreslås
indrettet ved forbrændingscentralen eller ren
seanlægget .
økonomiudvalget har 30.4.1974 anbefalet
vejudvalgets indstilling, idet udvalget samti *
dig har tilføjet, at det har anmodet vejudval
get om at fremkomme med forslag til etablering
af en lokal modtageplads.
D.K..777.8.628.54.

Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har 19.
Anbefales godkendt.
3.1974 fremsendt forslag til byudviklingsplan
nr. 2 for Slagelse-egnen til byrådets udtalelse
forinden fremsendelse til mi1jøminis terie t.
Økonomiudvalget har 7.5.1974 indstillet, at
forslaget godkendes.
D.K..777.8.711.3.

Vejudvalget har 10.4.1974 indstillet, at navnet Vedtoges.
Garverglrdsvej bibeholdes på hele den vejstræk
ning, der hidtil har været betegnet darvergårdsvej .
(På byrådets møde den 14.1.1974, pkt. 2 f, ved
toges det at ændre navnet for en del af vej
strækningens vedkommende).
D.K..811.121.1.
Den kommunistiske gruppe har 5.5.1974 foreslået, Fremsendes til socialudval
at byrådet fører daginstitutionstaksterne i kom get for afgivelse af ind
stilling til byrådet.
munen tilbage til taksterne før 1.4.1974.

D.K..842,711.073.551.
Skolekommissionen har 19.4.1974 indstillet, at
de på skoleplanen og undervisningsplanen for
Slagelse kommunes skolevæsen for 1973/74 god
kendte læseklinikker godkendes for skoleåret
1974/75 ned tilføjelse af SøndermarksskolenT
D.K..851.12.

Vedtoges.

Borgmesteren har 6.5.1974 fremsendt forslag til Forslaget godkendtes.
vedtægt for styrelsen af Vestsjællands voksenun
Borgmester Aage Nør
dervisningscenter .
gaard blev valgt til medlem
Iflg. vedtægten skal Slagelse byråd vælge 1 af bestyrelsen.
medlem til den selvejende institutions bestyrel
se.
D.K..851.483.073.551.
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13.5.1974.

3. STØTTE TIL BOLIGBYGGERI.
Dansk almennyttigt Boligselskab har 25.4.1974
for Fællesorganisationens Boligforening og
Slagelse sociale Boligselskab fremsendt endeliß. ansøgning om statsstøtte til opførelse af
l.,etape"af afdeling gydbyen, omfattende 223
lejligheder og materiålegard.
Anskaffelsessummen er opgjort til:
Grundudgifter..................................... kr. 6.101.714,Håndværkerudgifter ........................... - 31.737.625,Omkostninger........................................ 6.410.661,Ialt.......................................................... kr. 44.250.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.

4. BEVILLINGSSAGER.
Ejendomsudvalget har 23.4.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 10.960,- til konto 02
04 04 06 05, 19?4/?5, til dækning af udgiften
ved istandsættelse af lejligheden Marievej 3,
I. th.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

Erik Asmund foreslog, at
her forelagte byggeplaner
tages op til fortsat be
handling, så snart byrådet
har vished for, at det pla
lagte skolebyggeri i Sydby
kan føres ud i livet til
rette tid.
Dette forslag blev fo
kastet med 13 stemmer mod
stemmer, idet 4 medlemmer
undlod at. stemme. Herefter
godkendtes projektet med 1
stemmer mod 4 stemmer, ide
2 medlemmer undlod at stem
me, - idet der samtidig bl
givet den fornødne kommuna
regaranti.

26
Bevilgedes.
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5. VALG.
a. Sportsudvalget har 23.4.1974 indstillet følgende - efter indstilling fra diverse organisatio
ner med interesse for ungdomsskolevirksomhed,
herunder idrætsforeninger - til medlemmer af
ungdomsskolenævnet :
for Specialarbejderskolen:
forstander Frank Midtgaard,
suppleant :
inspektør Svend Arne Lund,
for Slagelse-egnens Landboforening:
gårdejer Jens Th. Ebser^
suppleant :
gårdejer Poul Hansen,
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Vedtoges,

13.5.1974.

for Slagelse Ungdomsskole lærerforening :
lærer Per Bränning Poulsen,
suppleant :
fru Lene Bunde Nielsen.
D.K..074.
Købstadkommunernes Låneforening har 26.4.1974
indvarslet til generalforsamling den 13.6.1974
i Aalborg.
Økonomiudvalget har 8.5.1974 indstillet, at
borgmesteren og g. Bjørsum vælges som byrå
dets repræsentanter.
D.K..075.711.

Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

Skolechef Eigil Brinch har 25.4.1974 henstildet, at der afholdes nyt orienterende møde om
skolenævnsvaTg på Østre skole, da ikke alle,
der var oerettiget til indbydelse til det af
holdte møde, har fået indbydelse tilstillet,
ligesom Mogens Elvensø uberettiget har delta
get i det den 24.4.1974 afholdte møde.
Borgmesteren har herefter i samråd med
valgbestyrelsen ladet afholde nyt møde den 2.
5.1974.
D.K..074.

Til efterretning

For lukkede døre.
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ANDRAGENDER OG FORSLAG.

Ansøgning fra blikkenslager Charly Jensen,
Nar.sensgade 5, om autorisation som fjernvarmemstaliatør.
Anbefalet af værkudvalget.
D.K..072.211.

Bevilgedes.

Ansøgning af 25.4.1974 fra firma Skovgaard,
Smedegade 4, om autorisation som elektroin
stallatør til Poul Henning Jørgensen, Bondes
bjerg 13j Korsør, i dennes egenskab af besty
rer af firmaets installationsafdeling.
Anbefalet af værkudvalget.
D.K..072.211.

Bevilgedes.

Vejudvalget har 16.4.197U indstillet:
a. at byrådet i henhold til § 49, stk. 1, i
lov nr. 423 af 11.9.1972 om offentlige ve
je træffer beslutning om ved ekspropria
tion at pålægge ejendommen matr.nr. 1 n,

Vedtoges.
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13.5.1974.
Holinatrup, oversigtsservitut ved Skjolda«
vejs udmunding i Holmstrupvej på et ca,
54 m2 stort areal samt at erhverve et ca.
b in2 stort areal af samme ejendom til hjør
ne afskæring, og
b. at et med ejeren af ejendommen, slagtermes
ter Alfred Gensø, indgået forlig om en sam
let erstatning på kr. 3.700,- godkendes.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..073.511.1.
d. Økonomiudvalget har 30.4.1974 indstillet, at
der for 1973/74 gives en tillægsbevilling på
kr. 24.Ô00,- til konto 24 15 Ô0 00 09» Byplan
arbejde iu.v.
Udvalget har samtidig oplyst, at udgiften
til trykning af dispositionsplanen
(ca. kr. 30.000,-) påregnes afholdt i 1974/75.
D.K..073.521.73/74.

Bevilgedes.

e. Økonomiudvalget har 23.4.1974 indstillet, at
der til konto 11 04 23 00 04, Teknisk assistan
ce, gi ves en tillægsbevilling på henholdsvis
kr. 29.000,- for" 1973/74 og kr. 25.000,- for
I97477F.
D.K..073.521.73/74*74/75.

Bevilgedes.

. f. Ejendomsudvalget har 2.4.1974 indstillet, at
der installeres 380 volt elkraft i ejendommen
Elmevej
Udvalget har samtidig ansøgt om den for
nødne tillægsbevilling på kr. 7.900»- til konto
02 04 75"07 Ål, 1974775, Andre udgifter?
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
g. Ansøgning af 8.3.1974 fra Maja i,Dali Hangen,
der p.t. er midlertidigt beskæftiget ved lig
ningsafdelingen, om varig ansættelse?
Økonomiudvalget har 30.4.1974 indstillet,
at pågældende ansættes som kommuneassistent fra
I.5.1974.
(Såfremt ansøgningen imødekommes, har skattein
spektøren oplyst, at der ikke er behov for at
besætte den ledige stilling som kontorassistent
i folkeregistret, idet en supplering af perso
nalet i folkeregistret kan ske ved overflytning
af deltidsbeskæftiget personale fra ligningsaf
delingen) .
D.K..075.5.084.
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Bevilgedes, - idet iøvrigt
et forslag fra II. Elvensø
om en forhøjelse af husle
jerne som følge af den fo
retagne forbedring blev
forkastet med 16 stemmer
mod 3 stemmer, idet 1 med
lem undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

13.5.1974.
h. Økonomiudvalget har 19.4.1974 indstillet, at
skolesekretær Kirsten Giffard, Nørrevangsskolen, meddeles tjenestemandsansættelse med virk
ning fra 1*3.8.1974.
~
D.K..084.

Vedtoges ned 13 stemmer,
idet 2 nedlennor undlod at
stemme.

i. Kulturudvalget har 30.4.1974 indstillet, at
bibliotekar Vibeke Koed Hvidtfeldt - efter ud
løbet af den ved ansættelsen fastsatte prøvetid
på 1 år - fra 1.7.1974 meddeles varig tjeneste
mandsansættelse som vicestadsbibliotekar ved
Slagelse Centralbibliotek.
Et medlem af udvalget (Mogens Elvensø)
kunne ikke gå ind for tjenestemandsansættelse*
men anbefaler en anden ansættelsesform.
D.K..084.

Vedtoges.

Kulturudvalget har 30.4.1974 indstillet, at
bibliotekar Jeanette Olsen - efter udløbet af
den ved ansættelsen fastsatte prøvetid på 1 år fra 1.7.1974 meddeles varig tjenestemandsansæt
telse som bibliotekar ved Slagelse Centralbib
liotek."
Et medlem af udvalget (Mogens Elvensø)
kunne ikke gå ind for tjenestemandsansættelse,
men anbefaler en anden ansættelsesform.
D.K..084.

Vedtoges.

1. Kulturudvalget har 30.4.1974 indstillet, at af
delingsbibliotekar (leder af katalogafdelin
gen) Kirsten Vorsäa - efter udløbet af den ved
ansættelsen fastsatte prøvetid på 1 år - fra 1.
7.1974 meddeles varig tjenestemandsansættelse
som afdelingsbibliotekar ved Slagelse Central
bibliotek.
Et medlem af udvalget (Mogens Elvensø) kun
ne ikke gå ind for tjenestemandsansættelse men
anbefaler en anden ansættelsesform.
D.K..084.

Vedtoges.

m. Ansøgning af 20.3.1974 fra entreprenør Flemming
Troels Jørgensen, Hyllerup, om autorisation som
kloakmester.
Anbefalet af vej udvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.

Bevilgedes.

n. Ejendomsudvalget har 2.4.1974 indstillet, at et
tilbud på kr. 8.3003~ excl. moms (prisbasis som
hovedtilbud, d.v.s. prisniveau 1.4.1973) fra C.
C. Brun A/S, Glumsø, på kraftinstallationer i
svømmehallens kantinekøkken accepteres.

Vedtoges, - herunder den
ansøgte tillægsbevilling.

k.
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, 13.5.1974.
Udvalget har samtidig ansøgt om den for
nødne tillægsbevilling til konto 72 02 03 01 00,
Andre udgifter."
———
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.47.

o. Ansøgning af 21.2.1974 fra vognmand Bent Larsen,
Parkvænget 10, om tilladelse til at udvide kon
cessionen til bybuskørsel med en rute, der~p%
hverdage køres fra Slagelse centrum, via bane
gården, Vestre Ringgade til Antvorskov kaserne.
Vejudvalget har 29.4.1974 indstillet, at
det på betingelse af, at sagen tages op til for
nyet overvejelse efter 1 års forløbf anbefales
overfor Vestsjællands amtsråds trafikudvalg, at
ruten etableres fra banegården, via Vestre Ring
gade, til antvorskov kaserne.

Vej udvalgets indstilling
vedtoges med 17 stemmer
mod 3 stemmer (den kommu
nistiske byrådsgruppe,
der principielt var imod,
at kollektiv trafik fin
der sted på privat basis).

D.K..811.113.
p. I anledning af, at Sigrid Guldborg Petersen,
Trekanten 11, har anket en af sundhedskommissio
nen den 7.1.1974 meddelt afgørelse, hvorefter
kommissionen ikke finder anledning til at fore
tage sig noget i anledning af pågældendes klage
over naboejendommens husdyrhold og mødding, har
ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljø
styrelsen, 22.1.1974 anmodet byrådet om en udta
lelse efter forud indhentede erklæringer fra
sundhedskommissionen og embedslægen.
Sundhedskommissionen har 1.5.1974 frem
sendt sagen, vedlagt en af politimesteren den 5.
4.1974 fremsendt politirapport samt en udtalelse
af 24.4.1974 fra amtslægen, idet kommissionen
fastholder sin tidligere trufne afgørelse.

Byrådet tiltrådte den af
sundhedskommissionen truf
ne afgørelse.

D.K..823.11.
q. I anledning af, at Sigrid Guldborg Petersen har
anket en af sundhedskommissionen den 27.11.1973
meddelt afgørelse, hvorefter der på ejendommen
Trekanten 11 er nedlagt forbud mod svinehold,
har ministeriet for forureningsbekæmpelse, miljøstyrelsen, den 22.1.1974 anmodet byrådet om en
udtalelse efter forud indhentede erklæringer
fra sundhedskommissionen og embedslægen.
Sundhedskommissionen har 1.5.1974 fremsendt
sagen, vedlagt en af politimesteren den 5-.4.1974
fremsendt politirapport samt en udtalelse af 24.
4.1974 fra amtslægen, idet kommissionen fasthol
der sin tidligere trufne afgørelse.
(Se mødet 12.11.1973, pkt. 4 k).
D.K..823.16.

M

Byrådet tiltrådte den af
sundhedskommissionen truf
ne afgørelse.

r. Økonomiudvalget har 30.^.197*1 indstillet, at
der i ansættelsesbreve til håndværkere, der - i
medfør af den gældende overenskomst Œ97 3)
vedr. løn- og arbejdsforhold for time-, uge
samt månedslønnede håndværkere ansat i kommuner
uden for hovedstadsområdet - overgår til må
nedsløn, fastsættes et opsigelsesvarsel på 1
måned i tilfælde af sygdom i ialt 120 dage in
denfor et tidsrum af 12 p.--. hinanden følgende
meneder.
D.K..832.

Vedtoges.

s. Ansøgning af 26.3.197*1 fra skolelæge E. Bast
holm om afsked fra 31.7.197*T^
Anbefalet af socialudvalget.
D.K..851.171.2.

Bevilgedes.

t. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger
om skatteeftergivelse, begge på ført indstilling
?ra udvalget.
D.K..713.027.8.

Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

7. LEGATSAGER.
a. Til decision foreligger regnskab for 1972/73
for fabrikant Vilhelm Langes legat til fordel
for Slagelse Velgørenhedsselskab.
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke
haft bemærkninger til regnskabet.
D.K..073.526.27.
b. Til decision foreligger regnskab for 1973 for
fabrikant Vilhelm Langes Arbejderlegat.
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke
haft bemærkninger til regnskabet.

29
Godkendtes.

Godkendtes.

D.K..073.526.27.

c. Til decision foreligger regnskab for 1973 for
fhv. købmand Chr. Jensens legat.
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke
haft bemærkninger til regnskabet.
D.K..073.526.27.

Godkendtes.
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8. UDSTYKNINGSSAGER.
Ansøgning af 22.3.1974 fra landinspektør P.
Toft Jensen for godsejer H. Buchart Petersen,
Bjergbygård, Mørkøv, om godkendelse af ændret
forslag til udstykningsplan for ejendommen
matr.nr.e 12 n og 12 æ, Kirke Stillinge by og
sogn, idet landinspektøren samtidig har anmoaet
om, at det tidligere stillede krav om hjørneafskæring ind over matr.nr. 12 o frafaldes.
økonomiudvalget har 30.4.1974 indstillet,
at udstykningsansøgningen - herunder et af
stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcel
salgserklæring, hvorefter kravet om hjørneaf
skæring ind over matr.nr. 12 o fastholdes,-god
kende s .
(Se mødet 12.11.1973, pkt. 8 b).
D.K..777.8.711.5.

9. BYGGESAGER.
a. Ansøgning af 13.3.1974 fra A/S Aage Havemanns
Eftf. om principiel godkendelse af projekteret
byggeri pamatr.nr? 3 eqy Slagelse markjorder,
ftugvænget, uagtet dette ikke opfylder bygnings
reglementets krav vedr. højde i forhold til na
boskel.
Ejendomsudvalget har 3.5-1974 indstillet,
at der i henhold til bygningsvedtægtens § 19,
stk. 2b, meddeles ansøgeren principiel godken
delse.
Lb.nr. 267/74.
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3i
Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

31
Ejendomsudvalgets indstil
ling vedtoges.

b. Ansøgning af 1.4.1974 fra arkitekt Hans Gul
stad Rasmussen, Sorø, for glarmester Preben
Hanssoq,Korsør, on tilladelse til at opføre en
tilbygning til ejrendommen på matr.nr. 15 g,
Næsby ved Stranden.
Økonomiudvalget kunne 23.4.1974 ikke anbe
fale, at ansøgningen anbefales overfor byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen.
Lb.nr. 335/74.

Økonomiudvalgets stilling
til sagen blev tiltrådt
med 17 stemmer mod 1 stem
me, idet 2 medlemmer und
lod at stemme.

c. Ansøgning af 6.4.1974 fra H.J. Huse A/S, Sla
gelse, for mekaniker Erhard Hansen, Kirke Stil
linge, om tilladelse til at opføre et nyt auto
værksted på 30Q m2 samt at nedrive eksisterende
værksted på 30 m2 pi matr.nr. 14 c, kirke Stil"
linge.
Øk"~ iulvalget har 7.5.1974 indstillet,
at ansøgningen anbefales overfor byudviklings
udvalget for Slagelse-egnen på betingelse af,

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

at kloaksystemet forberedes til separatsystem,
at eventuelle kloakledninger over andre ejen
domme sikres ved tinglysning på de pågælden
de ejendomme, og
at der etableres 12 P-pladser på ejendommen.
Lb.nr. 352/7*4.
d. Vedr. matr.nr. 14 fr^ Næsby ved Stranden, Kir
ke Stillinge sogn, ejer: G. Gjettermann.
Ansøgning om dispensation fra bebyggelses
planen i forbindelse med et opført sommerhus på
ovennævnte ejendom, - placeret ca. 1,40 m uden
for den tinglyste byggezones sydøstlige grænse.
Ejendomsudvalget har 3.5.1974 indstillet,
at der meddeles ansøgeren den ansøgte dispensa
tion fra bebyggelsesplanen.

Ejendomsudvalgets indstil
ling vedtoges.

Lb.nr.

10. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 26.4.1974 fra Hother Nielsen, Mariendals Alle 22 om tilladelse til at nedlægge
en 2 værelsers lejlighed i ejendommens baghus
for byggeri til kontor og lager.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.37-22.

32
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 28.3.1974 fra pølsemager Benny
Strate, Valdemarsgade 4, om" tilladelse til at
incidrage en 3 værelsers lejlighed på II. sa~I~~i
ejendommen til eget brug, således at lejlighe
den sammenlægges med I. sals lejligheden i
ejendommen.
Boliganvisningsudvalget har 3.5.1974 ind
stillet, at ansøgningen imødekommes med virk
ning fra 1. juli 1974.
D.K..778.54.84-4.

Boliganvisningsudvalgets
indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 3.4.1974 fra Georg Pedersen, Vibe
vej 12, om tilladelse til at inddrage en 2 væ
relsers lejlighed på I. sal i ejendommen til
eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.87-12.

Blev imødekommet.
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11« SKOLESAGER.
a. Ansøgning af 29.3.1974 fra overlærer Karen
Storn, Vestre skole, om afsked med pension fra
3177.197^7---------------- --------------------------Anbefalet af skolekommissionen.

33
Bevilgedes

D.K..851.11.
b. Skolekommissionen har 24.4.1974 indstillet, at
lærer Bent Nielsen, Mølleg^rdsskolen, meddeles
varig ansættelse fra 1.8,1974.

D.K..851.11.

c. Skolekommissionen har 26.4.1974 indstillet, at
laerer Edith Hansen meddeles ansættelse som as
sisterende skolepsykolog ved Slagelse skolevæ
sen fra 1.8.1974 under forudsætning af bestået
afsluttende eksamen som skolepsykolog i juni
197^Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet
1 ansøgning.

Vedtoges.

D.K..851.11.

d. Skolekommissionen har 26.4.1974 indstillet, at
følgende ansættes ved Slagelse kommunes skole
væsen fra 1.8.1974?
lærer Jørgen Møller, Kalundborg (som fast, læ
rer) og
lærerstuderende Nina Mårtensson, Vipperød (som
lærer på prøve).

Vedtoges.

D.K..851.11.
e. Ansøgning af 23.3.1974 fra lærer Knud Post?
Nørrevangsskolen, om reduktion i det pligtige
timetal for deltagelse i årskursus i matematik
på Danmarks Lærerhøjskole.
Skolekommissionen kunne 26.4.1974 ikke
anbefale ansøgningen.

Kunne ikke imødekommes.

D.K..851.11.

12. SOCIALSAGER.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 27. maj
1974, kl. 19.00.

Fraværende :

G. Bj ø r s um.

Til behandling forelå:
1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 189
af 28.3.1974 om ændringer af landets inddeling
i kommuner og amtskommuner samt folketings
valgkredse .

35
Til efterretning

D.K..075.1.073.551.
b. Skattedepartementets cirkulære af 20.3.1974 om
ændring af udskrivnings loven og lov om særlig
indkomstskat, vedlagt finansministeriets lov
bekendtgørelse af samme dato om udskrivning af
indkomst- og formueskatten til staten (udskrivningsloven).

D.K..713.073.551.
c. Nyt fra miljøstyrelsen, nr. 6, 1974.
D.K..777.8.628.39.073.551.
d. Ministeriet for offentlige arbejders cirkulæ
reskrivelse af 9.5.1974 vedr. oprettelse af
"Sekretariatet for uheldsbekæmpende vejforan
staltninger” .
D.K..811.656.1.08.

e. Undervisningsministeriets cirkulære af 19.4.
1974 om forhold i forbindelse med sygdom for
folkeskolens tjenestemænd.
D.K..851.II.O73.55I.

f. Lov nr. 419 af 13.6.1973 om en landscentral
for undervisningsmidler.

D.K..85I.O73.7II.
g. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.
184 af 26.3.1974 om landscentralens styrende
organer m.v.
D.K..851.073.711.
h. Fra Kommunernes Landsforening er 7.5.1974
fremsendt en af et udvalg under indenrigsmini
steriet på grundlag af indberetninger fra kom
munerne i foråret 1973 m.v. udarbejdet betænk
ning over personaleforbruget i kommuner og
amtskommuner.
D.K..083.41.
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i. Kommunernes Landsforening har 9'5.1974 frem
sendt "Regulativ om afsked af tjenestemand anapt i kommuner uden for hovedstadsområdet på
frund af helbredsbetinget utjenstdygtighed el
er alder*.
D.K..087.41.
k. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 7.5.I974 vedr. diverse organisationers op
søgning af den for tjenestemand gældende" op
sparingsordning > hvorefter der ved udbetaling
ar løn for maj mAned 1974 og fremover ikke fo
retages tilbageholdelse efter bestemmelsen"!
overenskomsterne om udløsning af dyrtidstil
læg.
D.K..087.41.
1. Fra Øernes Konsummælk-Selskab er 30.4.1974
fremsendt liste over engrospriser for mælk og
fløde luv», gældende fra 3.5.1974.
D.K..778.2.073.6.

m. Miljøministeriet har 9.5.1974 fremsendt en af
ministeriet udarbejdet redegørelse om fred
ningsplanudvalgenes beføjelser og arbejdsområ
de.
D.K..853.502.7.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a«. Vedr. Elmedals udstykning.
Vejudvalget har 29.4.1974 indstillet, at
der i salgsprisen for parcellerne nr. 2-11
og 15 af matr.nr. 6 h, Holmstrup, fastsættes
xølgende vejbidrag m.v, pr. m2:
Vejbidrag incl. vejbelysning................... kr. 23,40
Kloakbidrag a'conto....................................... 8,50
Kloakstik.............................................................. 0,60
Stadsingeniøren har 29.4.1974 i overens
stemmelse hermed foreslAet, at salgsprisen
pr. m2 for parcellerne 5, 9, 10, 11 og 15
fastsættes således:
Jordpris..................................................................kr. 15,Veje og stier incl.belysning.................... - 23,40
Kloakbidrag a'conto......................................... - 8,50
Kloakstik 1 m ind på grunden..................... - 0,60
Vandforsyning incl. vandstik 1 m ind
på grunden.............................................................. - 2,50

Incl. moms
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kr. 50,-

Med 17 stemmer mod 3
stemmer vedtoges pris
forslagene, bortset
fra prisen for vand
forsyning, der fast
sættes senere.
Imod stemte den
kommunistiske byråds
gruppe, der gik ind
for den af Viggo Mar
ker udtalte principi
elle holdning til
prisfastsættelsen.

27.5.1974.

For parcellerne nr. 4, 6 og 7 har stadsin
geniøren foreslået Jordprisen forHøjet med
kr. 20,-, således at salgsprisen bliver kr. 70,pr. m2.
For parcellerne nr. 2. 3 og 8 foreslås
jordprisen nedsat med kr. 10,-, således at
salgsprisen bliver kr. 40,— pr. m2.
Udover de foreslåede salgspriser vil være
at betale tilslutningsafgift og stikledning for
el og for telefon, eventuelt tilslutningsafgift
og stikledning for fællesantenne, eventuelt
restkloakbidrag i henhold til betalingsvedtægt
samt omkostninger, herunder udstykningsomkost
ninger .
Stadsingeniøren har for såvidt angår vand
forsyningen bemærket, at der endnu ikke fore
ligger nogén indstilling fra værkudvalget om
afgiftens størrelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Viggo Marker kunne ikke tiltræde princippet om
”genanskaffelsesprisen ”, da der ikke bør finde
en inflationsskabt fortjeneste sted til kommu
nen. Han kan gå ind for, at jordprisen ansættes
til kr. 10,- pr. m2 under hensyn til skat og
rente i perioden siden jordkøbet).
D.K..073.511.2.003.13.
b. Kommunernes gensidige Forsikringsselskab har
13.3.1974 meddelt, at selskabet har besluttet
at forhøje præmien for kollektiv børneulykkesforsikring med ~100'~%~fra l.~4.1974, hvorefter
forsikringsselskabet forespørger, om de af kom
munen tegnede forsikringer ønskes opretholdt på
de ændreae præmievilkår?
Socialudvalget har 24.4.1974 indstillet,
at de hidtidige forsikringer fornyes på de æn
drede vilkår for såvidt angår de kommunale dag
institutioner, herunder dagplejeformidlingen.
Skoleudvalget har 26.4.1974 indstillet, at
forsikringen for kommunens skoleelever fortsat
opretholdes, idet udvalget samtidig har fore
slået, at ungdomsskolens elever inddrages under
forsikringen.
Økonomiudvalget har 14.5.1974 indstillet,
at forsikringerne opretholdes og udvides med
ungdomsskolens elever.
D.K..073.515.2.

Økonomiudvalgets
indstilling vedto
ges.

c. Ansøgning af 27.3.1974 fra Musik og Ungdom om
et tilskud på kr. 8.000,- for sæsonen 1974/75.
Kulturudvalget har 30.4.1974 med 4 stemmer
mod 1 (Mogens Elvensø) indstillet, at ansøgnin
gen imødekommes (konto 23 05 35 00 04, 1974/75)

Med 13 stemmer mod
5 stemmer, idet 2
medlemmer undlod
at stemme, vedtoges
kulturudvalgets ind
stilling.
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Økonomiudvalget har 14.5.1974 indstillet,
at der ydes foreningen et tilskud på
kr. 6.000,- for 1974/75 (konto 23 05 35 00 04).
Udvalget har bemærket, at Viggo Marker ønsker
at følge kulturudvalgets indstilling.
D.K..078.51.
d. Ansøgning af 17.4.1974 fra Det Sydsjællandske
Musikstævne om et tilskud på kr. 1.Ö0Ö,- til
afholdelse af et musikstævne på Liselund i ti
den 17. - 19.5.1974.
Kulturudvalget har 30.4.1974 med 4 stem
mer mod 1 (Mogens Elvensø) indstillet, at der
ydes et tilskud på kr. 85,- pr. deltager fra
Slagelse kommune (konto 23 05 35 00 04, 1974/75).
Økonomiudvalget har 14.5.1974 anbefalet
kulturudvalgets flertalsindstilling.

Med 18 stemmer mod
2 stemmer vedtoges
kulturudvalgets
indstilling.

D.K..078.51.
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e. Ansøgning af 8.5.1974 fra vejudvalget om
a. tilladelse til at afholde en udgift på
kr. 24.718,95 for elværkets arbejde vedr.
ændring af gådebelysning i krydsetGrønningen-Strudsbergsvej-Étterbjergvej på konto 18
Ö9 03-4, Belysning, nyanlæg 19'73 / 7 4, s amt
’ b. overførsel af den på kontoen efter fradrag
af denne udgift pr. 31.3.1974 resterende
saldo på kr. 43.681,05 til anvendelse i
1974/75 til dækning af udgiften ved genetab
lering af belysning på stien fra Garvergårdsvej til butikscentret samt til delvis
dækning af den forventede udgift ved etable
ring af belysning på parkeringspladsen ved
staaion og Centralsygehuset.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.625.745.8.

Vedtoges.

f. Kulturudvalget har 30.4.1974 ansøgt om fra Ki
nos kulturelle fond at få rådighed over et
rammebeløb på kr. 15.000,- til løbende indkøb
af kunst til kommunale institutioner 1 Slagel
se kommuneÏ
Udvalget har bemærket, at indstillingen
er vedtaget med 4 stemmer mod 1 stemme (Mogens
Elvensø).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..854.

Vedtoges.

27.5.1974.

g. Fritidsnævnet og sportsudvalget har 25.2.1974
med fritidskommissionens og skoleudvalgets an
befaling foreslået, at der gennemføres følgen
de ændringer i tilskudsordningerne til idræts
organisationer og ungdomskorps:
Lokaletilskud :
Den gældende ordning, hvorefter der ydes
75 % tilskud til egne eller lejede lokaler til
en forenings medlemmer under 25 år foreslås æn
dret til:
a. Idrætshaller:
Kommunen lejer idrætshallerne på ugens 5
første dage, kl. 8 - 23 i tiden 15.8. - 15.4.
og kl. 8 —' 1^» i tiden 15.4. - 15.6. og stiller
dem til rådighed for skolevæsenet i skoletiden
og for idrætsorganisationerne i eftermiddagsog aftentimerne. Lejen fastsættes på grundlag
af de godkendte budgetter, således at hallerne
selv i den tid, de disponerer over udlejningen,
skal dække 20 % af de samlede udgifter, medens
kommunens leje fastsættes til et beløb, der
dækker de resterende 80 %.
b. Egne klublokaler m.v.:
Der ydes tilskud efter fritidslovens reg
ler men med 100 % tilskud i stedet for 75 % for
foreningens medlemmer under 25 år.
Medlemstilskud til idræts- og ungdomskorpsmed
lemmer :~
Den gældende ordning, hvorefter der ydes
henholdsvis kr. 15,- pr. idrætsmedlem og
kr. 20,- pr. ungdomskorpsmedlem under lo år fo
reslås - såfremt forslaget om lokaletilskud
godv*ndes - ændret til kr. 15,“ årligt pr. med
lem
ider 18 år for såvel idrætsmedlemmer som
ungt ...skorp smed lemme r.
Fritidskommissionen har foreslået ændrin
gerne gennemført fra 15.8.1974 for idrætshal
lernes benyttelse og for regnskabsåret 1974/75
for egne klublokaler m.v., og skoleudvalget har
oplyst, at ordningens gennemførelse nødvendig
gør tillægsbevillinger på kr, 146.000,- til
konto 16 03 08-03, 1974/75, Leje af idrætshal
ler, og kr, 428.710,- til konto 16 61 12 01 06,
1974/75. Tilskud til ikke kommunale ungdomsfor
eningers egne eller lejede lokaler.
Anbefalet af økonomiudvalget, således at
byrådets tilskud maximeres til 80 % af haller
nes af byrådet forud godkendte budget, og at
byrådet repræsenteres i hallernes bestyrelse.
(Hallernes underskud for 1973/74 optages i kom
munens regnskab for 1973/74, hvorved der i det
te år vil blive optaget 2 års underskud).
D.K..073.521.74/75.
D.K..855.078.51.

Med 18 stemmer mod
2 stemmer vedtoges
forslagene med den
af økonomiudvalget
foreslåede tilfø
jelse, - idet by
rådet samtidig gav
de fornødne til
lægsbevillinger.
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2J.5.197
h. På byrådets møde den 22.10.1973, pkt. 2 g, vedtogps en indstilling af 8.10.1973 fra sportsud
valget om etablering af en knallertbane på en
parcel af matr.nr. 12 e* Slagelse markjorder,
(mellem Nordvej og fabriksvej ).
Da banen endnu ikke er etableret, har
sportsudvalget 23.4.1974 ansøgt om, at det til
formålet bevilgede beløb kr. 10.000,- overføres
til konto 20 09 16 00 03,1974/75, Støtte til
sport og andre ungdoms formål.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Med 17 stemmer, 1det 3 medlemmer und
lod at stemme, blev
sportsudvalgets an
søgning Imødekommet.

D.K..855 3 725.893.

3. bevillingssager.
a. Ejendomsudvalget har 2.5.1974 ansøgt om en tillægsbevilling på kr 1.200,- til konto 0^ 05 20
0'6 06, 1^73/747 Næsby kommunehus, Vedligeholdelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
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37
Bevilgedes.

b. Ejendomsudvalget har 2.5.1974 ansøgt om en til
lægsbevilling på kr. 10.200,- til konto 02 9§01/ 1^73/74, Vederlag til udvalgsformand.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.

Bevilgedes.

c. Ansøgning af 26.4.1974 fra socialudvalget om
følgende .tillægsbevillinger for 1973/74:
1. konto 11 05 07 00 00,
forsikringer, abonnementer...kr.
10.000,2. konto 11 05 11 00 02,
vask og renholdelse..................... 12.000,3. konto 12 02 06 00 01, hjælp
til forsørgelse i hjemmet af
børn med fysiske eller psy
kiske handicap................................ 25.000,4. konto 12 08 02 00 01, hjælp
til underhold i henhold til
revalideringslovens § 7...... 50.000,5. konto 12 08 05 01 05, "Soba",
arbejdsløn til beskyttede ar
bejdere. ............................ O................ 40.000,6. konto 12 08 05 P3 50,
"Soba", personalelinninger... 20.000,7. konto 13 05 01 01 50, løn og
befordringsgodtgørelse til
husmoderafløsere ............................
25.000,-

Bevilgedes.

27.5.1974.
8. konto 13 05 02 01 05,
løn og befordringsgodtgørelse
til hjemmehjælpere...................... kr.
9. konto 13 06 01 01 03, De
gamles Hjem, Sorøvej, løn
ninger................................................ 10. konto 13 06 01 09 01, De
gamles Hjem, Sorøvej, hus
holdning............................................
11. konto 13 06 01 12 07, De
gamles Hjem, Sorøvej, ren
holdelse og vask.........................
12. konto 13 06 02 01 09,
"Skovvang", lønninger.............. 13. konto 13 06 02 12 02, "Skov
vang", renholdelse og vask.. I1»- konto 13 06 03 01 04, De
gamles Hjem, Sorterup, løn
ninger................................................
15. konto 13 06 04 01 50, De
gamles Hjem, Strandvejen,
lønninger.........................................
16. konto 13 06 05 01 05, De
gamles Hjem, Stillinge, løn
ninger................................................
17. konto 13 06 05 12 09, De
gamles Hjem, Stillinge, ren
holdelse og vask.......................
18. konto 13 06 06 01 00, ophold
på private alderdomshjem.... 19. konto 13 07 03 06 04, pen
sionistboligerne Klostergade/Priorgade, lønninger.........
20. konto 14 02 02 01 01, fri
tidshjemmet Børnegården,
lønninger.........................................
21. konto 14 02 08 01 04, vugge
stuen Byskovgård, lønninger. -

350.000,500.000,-

30.000,60.000,-

200.000,40.000,-

25.000,25.000,-

80.000,5.000,-

100.000,-

10.000,50.000,-

60.000,-

Ialt ansøgt bruttobevilling.'.. .kr. 1.717.000,Udvalget har bemærket, at tillægsbevil
lingerne vil medføre merindtægter på følgende
refusionskonti :
22. konto 12 11 01 00 09,
statsrefusion................................ kr.
56.250,23. konto 13 07 03 15 03, stats
refusion i henhold til lov
6m boligsikring............................ 6.000,2M. konto 13 08 01 00 03, stats
refusion............................................ 986.250,-
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27.5.1974.

25. konto 14 02 02 34 02,
statstilskud..................................... kr.
26. konto 14 02 08 34 05,
statstilskud.. -........................... -

20.000,21.000,-

kr. 1.089.500,Udvalget har endvidere bemærket, at der i
forbindelse med tillægsbevillinger, givet af
byrådet den 12.11,1973 og 17.12.1973, vil blive
tale om følgende yderligere mer-refusioner :
27. konto 14 02 05 54 09,
4.000
statstilskud............................ ....kr.
konto 111 02 10 34 06,
statstilskud.................. , .. . . . . . 5.715
konto 13 08 01 00 03,
37.500
statsrefusion.........................

kr.

47.215,-

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

4. VALG.
a. Voksenundervisningsnævnet har 8.5.1974 meddelt,
, at det har konstitueret sig med arbejdsformidler Gunnar Nielsen som formand og gårdejer Hol
ger Jensen som næstformand.'
D.K..074.
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Til efterretning.

b. Fritidsnævnet har 9.5.1974 meddelt, at nævnet
har konstitueret sig med lærer Erik Mølgaard
som formand og överfaktor Svend Aage Jensen som
næstformand.
D.K..074.

Til efterretning.

c. Valgbestyrelsen vedr. valg af forældrerepræsen
tanter til skolenævnene har 13.5.1974 fremsendt
meddelelse om valgresultaterne.
D.K..074.

Til efterretning.

d. De forældrevalgte skolenævnsmedlemmer har valgt
følgende forældrerepræsentanter til skolekom
missionen:
1. gårdejer Jørgen Frandsen,
2. ledende børnebibliotekar Aase Gunnar,
3. korrespondent Lizzi Jacobsen,

Til efterretning,

7.5.1974.
4. grosserer Karl Otto Møller og
5. funktionsleder Bent Stendorf Jensen.
D.K..074.

. Skolekommissionen har 16.5.1974 meddelt, at den
har konstitueret sig med gårdejer Holger Jensen
som formand og typograf Arnold Pedersen som ~
næstformand
D.K..074.

For lukkede døre.
ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Ansøgning fra Botved Boats A/S om autorisation
som ikke-erhvervsmæssig elektroinstallatør på
firmaets fabriksanlæg i Slagelse for en i fir
maet ansat funktionær: Hans Henrik Hansen, Kir
ke Helsinge.
Værkudvalget har 17.5.1974 indstillet, at
ansøgningen imødekommes.
D.K..072.211.

Til efterretning.
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Blev, imødekommet.

Ejendomsudvalget har 14.5.1974 indstillet, at
isoleringsentr^prisen på Søndermarksskolens 2.
etape udbydes i fornyet offentlig licitation,
da 0. Struves isoleringsforretning trods gentagne påmindelser ikke har opfyldt sine for
pligtelser ved entreprisen.
Udvalget har som følge af sagens hastende
karakter vedtaget at lade isoleringsarbejdet på
1. etape færdiggøre af isoleringsmester Nie.
Carlsen, Slagelse, for kr. 28.750>" incl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54

Vedtoges.

. Økonomiudvalget- har 21.5.1974 indstillet, at
kontorassistent Bo Døssing, Centralbiblioteket,
meddeles tjenestemandsansættelse som kontoras
sistent fra 1.7.1974.
D.K. .0,75.5.084.

Vedtoges.

. Økonomiudvalget har 16.5.1974 indstillet, at
kommuneassistent Jette Voss Jensen, Centralbib 
lioteket, meddeles tjenestemandsansættelse som
kommuneassistent fra 1.8-. l^TTT
D.K..075.5.084.

Vedtoges.

f
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e. Økonomiudvalget har 16.5.1974 indstillet, at
kontorelev Lis Storm Larsen, Centralbibliote
ket, meddeles tjenestemandsansættelse som kom
muneassistent fra 1/8.1374.

Vedtoges.

D.K..075.5 084.

f. Ansøgning af 26.3.1974 fra installationsassi
stent John Thomsen, elværket, om tjenestemands 
ansættelse.
Anbefalet af værkudvalget og økonomiudval
get (fra 1.4.1974).
D.K..084.

Blev Imødekommet.

g. Ansøgning af 1.5-1974 fra Slagelse Gammel og Ny
Kloster, inspektionen, om fritagelse for beta
ling af ejendomsskatter for matr.nr. 1 a og TÏÏ,
Slagelse pygrunde.
(Vestsjællands amtskommune har 5.3.1971 meddelt
fritagelse indtil videre for betaling af skat
ter til amtskommunen).
Anbefalet af økonomiudvalget.

Bevilgedes.

D.K..713.11.

h. Fra Vestsjællands amtsråd foreligger forslag
til fordeling af pensionsforpligtelser overfor
sundhedsplejersker ved disses overgang til kom
munal ansættelse pr. 1.4,1974.
Det foreslås, at man i almindelighed føl" ger de regler, der bliver aftalt mellem de kom' munale organisationer, men for de sundhedsple
jersker. der ved overgangen er fyldt 50 år.
‘forbliver udbetalingen af pensionen hos amtskom
munerne, der efter fradrag af indtægter vedr.
pensionisterne, fordeler den resterende udgift
på de kommuner, der har overtaget en eller fle
re af denne gruppe af sundhedsplejersker, efter
folketallet pr. 1.4.1970. Dette betyder, at
Slagelse kommune skal betale 5*85 % af den år
lige nettopensionsydelse.
Socialudvalget indstiller, at forslaget
godkendes.
Under forudsætning af, at denne ordning
godkendes, vil byrådets beslutning om, at der
skal tegnes pensionsforsikring for Anne Katrine
Hansen, bortfalde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..772.535.2.
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Forslaget blev til
trådt.

27.5.197*.
i. Værkudvalget har 2.5.197* indstillet, at der
til vandværket ved Valbygården indkøbes en ny
rentvanispjmpe fer kr. 148.470,- exel. moms.
Af udgiften foreslås kr. 100.000,- afholdt
af vandværkets konto for anlæg og anskaffelser
og restbeløbet over værkets driftsregnskab for
197*/75.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.1.

Vedtoges.

k. Værkudvalget har 3.5.197* indstillet, at leve
rancen af et antal vandmålere, der successivt
skal opsættes i løbet af 1974/75, overdrages
firmaet Brødrene Dahl, København, der var la
vestbydende ved en afholdt licitation.
Udgiften påregnes afholdt af henlæggelsen
til dispositionsfonden, der i driftsbudgettet
figurerer med kr. *12.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.17.681.121.

Vedtoges.

1. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger
om skatteeftergivelse, begge påført indstilling
fra udvalget.
D.K..713.027.8.

Indstillingerne
vedtoges.

6. SALG AF EJENDOMME.
a. Ansøgning fra fabrikant Gorm Rasmussen, Maskin
fabrikken "Odin”, cm køb af parcel nr. 11 af
Elmedal-udstykningen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.
b. Økonomiudvalget har indstillet, at et tilbud
fra landsretssagfører Niels Jacob Nielsen for
Ellen Ancher Nielsens bo om salg til kommunen
af matr.nr. 5 v. Store Kongsmarlc for ejendoms
værdien kr. 48.400,- accepteres, - som led i
etableringen af rekreativt område.
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Blev Imødekommet
til den under pkt.
2.a. fastsatte
pris, - og således
at der å conto for
vandtilslutning be
tales kr. 5.000,* moms.
Vedtoges.

D.K..073.511.1.

7. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning fra Poul Arne Nielsen, Kierulffsvej
102, om tilladelse til at sammenlægge 2 lej
ligheder i ejendommen ltøbmagergade * 111 eget
brug.

Kunne ikke imøde
kommes .
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Bôliganvisningsudvalget har 17.5.1974 ind
stillet, at det meddeles ansøgeren, at ansøg
ningen ikke kan imødekommes.
D.K..778.54.31-2.

b. Ansøgning af 26.4.1974 fra Elli og Carl Zeuch,
Thomsensvej
om tilladelse til at inddrage en
S varelsers lejlighed på Ï. sal i ejendommen
til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

Blev imødekommet.

D.K..778.54.79 A-4.

8, bygqesager.
a. På foranledning af en forespørgsel af 17.4.
1974 fra H. Jul. Fjerring A/S for den nye ejer
af matr.nr. 28 bn, Slagelse markjorder, om,
hvorvidt det i forbindelse med en ændret bebyg
gelsesplan omfattende et rakkehusbyggeri på
ejendommen vil kunne godkendes1
at der i stedet for 2 ensrettede overkørsler å
6 m bredde anlægges en dobbeltrettet indkør
selsvej å 8 m, og
at den nye sidevej til Møllebakken benævnes
"Mølleparken”,
har vejudvalget 24.4.1974 indstillet, at anlæg
get af en dobbeltrettet indkørselsvej å 8 m
bredde godkendes, idet der for vej udmundingen
fastsættes følgende betingelser:
Sidevejsudmundingen i Møllebakken skal udføz res som fortovsoverkørsel.
b. Ved udkørslen skal der anlægges 5 m hjørne
afskæringer samt tinglyses oversigtsarealer
q s 15 x 15 m, idet der dog tages hensyn til
eksisterende bebyggelse.
c. Endeligt vejprojekt skal fremsendes til vejudvalgets godkendelse.
Vej udvalget har endvidere indstillet, at
"Mølleparken” godkendes som navn til den nye
vej.
Vejudvalget har bemærket, at det ikke har
taget stilling til bebyggelsesplanen eller'vej
føringen iøvrigt.
Anbefalet af økonomiudvalget på de af vejudvalget anførte betingelser.
D.K..777.8.711.4.
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42
Vej udvalgets ind
stilling vedtoges.

27.5.1974.
b. Ved skriveise a. 17«5.1975 meddelte byrAdet
A/S Dansk Shell tilladelse til oprettelse af et
tankanlæg p-t malr nr
e, Slagelse markjorder ^arvenfiJt-n.', idet det som vi ikår for
tilladelsen bi a. blev anført, at der til ser
vicestationen mitte anlægges tc nærmere anviste
overkørsler
Den 2 2.1974 har A/S Dansk Shell ansøgt om
tilladelse tii at ændre placeringen af.over
kørslerne
Ved flytning af den østlige overkørsel
flyttes samtidig en privat fællesvej, der er
udlagt langs østskellet af matr.nr. 55 e.
Vejudvalget har 25.4.1974 efter en for
handling nfed de berørte grundejere om sagen
indstillet, at overkørslerne og den private
fællesvej tillades flyttet på følgende vilkår:
at A/S Dansk Shell berigtiger vejens ændrede
placering i matriklen, cg
at betingelserne i byrådets tilladelse af 17.
5.1973 iøvrigt overholdes.
Økonomiudvalget har 14.5.1974 anbefalet,
at ansøgningen imødekommes på de af vej udvalget
anførte betingelser.
D.K..784,73-6.

Vejudvalgets Ind
stilling vedtoges.

c. På byrådets møde den 17.9.1973, pkt. 9 d, ved
toges det overfor fredningsmyndighederne og by
udviklingsudvalget at anbefale en ansøgning fra
arkitekt Gustav Gergelyffy for fabrikant Torkil
Børge. Frese om opførelse af en funktionærbolig
til landbrugsejendommen på matr nr/ 17 a, Skov
se ,
Arkitekten har 10.4.1974 ansøgt om godken
delse af ændret projekt, hvorefter et faldefær
digt svinehus sløjfes, et redskabshus forbedres
og funktionærboligen opføres i tilknytning til
det eksisterende kontorhus.Økonomiudvalget har indstillet, at ansøg
ningen anbefales overfor fredningsmyndighederne
og byudviklingsudvalget.
Lb.nr. 145A73 II.

Økonomiudvalgets
indstilling ved
toges .

d. Ansøgning af 22.3.1974 fra H. Jul. Fjerring A/S
for Ove Andersen og J,H. Larsen om dispensation
fra bygningsvedtægtens § 19. stk. 2 b, (over3
holdelse af højdegrænseplan) for opførelse af
en lager- og kontertilbygning på ejendommen
matr.nr, 69 bk, Slagelse markjorder, Sorøvej
63, der agtes opført 2 m over højdegrænseplanet.
Anbefalet af ejendomsudvalget .
Lb.nr, 287/74.

Anbefales.
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e. Ansøgning af 29-3.1974 fra Anders Pedersen,
Ringsted, om dispensation fra den på ejendommen
matr.nr. 13 ba, Kirke Stillinge, tinglyste be
byggelsesplan, for opførelse af en overdækket
terrasse.
Den proj’ekterede overdækning overskrider
byggezonens vestgrænse med 0,50 m.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr.

Blev imødekommet.

f. Ansøgning af 27.3.1974 fra Palle Brodthagen,
Stillinge Strand, for Gunnar Hansen om dispen
sation fra den for den tidligere Stillinge kom
mune gældende bygningsvedtægts § 19> stk7 3 c>~~
(afstand 5 m ?ra~skel mod anden grund) for op
førelse af en tilbygning på ej'endommen matr.nr.
?9 aø, Kirke Stillinge, 4 m fra vejskel.
Anbefalet af ejendomsudvalget.

Anbefales.

Lb.nr.

9. SKOLESAGER.
Fritidskommissionen og skolekommissionen har
16.5.1974 indstillet, at ungdomsskoleplanen for
Slagelse kommune og skoleplanen for Slagelse
skolevæsen ændres^ således at ungdomsskolein
spektøren oprykkes fra lønramme ?9 til lønramme
31 fra l/drøTT------------------ ;--------------D.K..851.12.
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Vedtoges.

Slagelse byråds ordinære møde mandag den 10. juni
1974, kl. 19.00.

Fraværende: G. Bjørsum.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Finansmihisteriets cirkulære nr. 65 af 29.3.
1974 om time- og dagpenge m.v,
D.K..087.41.003.13.

a.-f. Til efterretning.

b. Lov nr. 219 af 24.4.1974 om bunden opsparing.
D.K..713.6.
c. Miljøstyrelsens publikation nr. 1974/1, spil
devandsrensning 1972/82.
D.K..777.8.628.2.

d. Fra Kommunernes Landsforening er fremsendt di
verse materiale i anledning af foreningens delegeretmøde i Aalborg i juni måned, - herunder
bl?a. beretning om landsforeningens virksomhed
1973/74 samt et af landsforeningens sekretari
at udarbejdet debatoplæg "Kommunerne og sam
fundsøkonomien" .
D.K..075.711.

e. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 28.5.1974 vedr. rettelser til tillæg af 3.
5.1973 til.Regulativ om tjenestemandslønninge'r
m.m. fer kommuner uden for hovedstadsområdet
at séptembef* 1970.
D.K..087.41.“
f. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
.af 30.5.1974 vedr. retningslinier for behand
ling af uoverensstemmelser mellem pansk År^
bejasmands- og Specialarbejder Forbund og Kom
munernes Landsforening om konkrete arbejasmandssager?
:
D.K..832.

S3

10.6.1974.
2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. ny materielgård ved Dalsvinget.
Vejudvalget har 24.5.1974 meddelt, at ud
valget efter henstilling fra økonomiudvalget
har besluttet at udskyde arbejdet til 1975/76.
Der henvises til byrådets møde den 11.3.
1974, hvori der blev givet principiel tilslut
ning til arbejdet.
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Byrådet tiltrådte, at
arbejdet udskydes.

D.K..073.511.1.
b. Ansøgning af 4.10.1973 fra havekolonien "Øster.vang" om økonomisk støtte til dækning af udgif
ten ved etablering af elektrisk lys I forenin
gens hus på matr.nr. 6$ r m.fl. af Slagelse
markjorder.
Ejendomsudvalget har 15.5.1974 indstillet,
at kommunen afholder i af udgiften - ialt an
slået til kr. 10.235»- incl. moms - og at fore
ningens andel tillades afviklet over 3 år med
lige store årlige ydelser, 1. gang den 1.1.
1975.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.

Med 18 stemmer mod 2
stemmer vedtoges ejen
domsudvalgets indstil
ling.

c. På byrådets møde den 14.1.1974, pkt. 7 b, ved
toges en indstilling fra ejendomsudvalget om,
at bygningerne på ejendommen "Frederiksminde" ,
matr.nr. 17 cA Skovse7 nedrives?
Landbrugsministeriet har 14.5.1974 med
delt tilladelse til nedrivnirtg af bygningerne
på betingelse af, at ejendommens jorder fortsat
drives landbrugsmæssigt, samt at jorderne, så
fremt de ikke byggemodnes inden 1.1.1980, sam
menlægges med en anden landbrugsejendom.
Ejendomsudvalget indstiller herefter, at
nedrivningen udbydes i offentlig licitation, og
at udvalget bemyndiges til at antage den lavytbydende.
D.K..073.54.

Med 18 stemmer, idet 2
medlemmer undlod at
stemme, vedtoges ejen
domsudvalgets indstil
ling.

d. Ansøgning af 29.4.1974 fra Slagelse Pensionist
forening om et tilskud på kr. 1.ÖÖÖ,- til af^
holdelseaT foreningens 35 års stiftelsesfest.
Socialudvalget har 17.5.1974 indstillet,
at .der ydes et tilskud på kr. 500,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Socialudvalgets indstil
ling vedtoges.

D.K..078.51.

e. Ansøgning af 2.5.1974 fra ASF-Dansk Folkehjælp,
Slagelse afdeling, om et tilskud til afholdelse
af en udflugt den lÿ?671^74 for byens svagføre?
Socialudvalget har 17.5.1974 indstillet,
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Socialudvalgets Indstil
ling vedtoges.

10.6.1974.
at der ydes et tilskud på kr. 50,- pr. delta
ger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.

f. Ansøgning af 11.5.1974 fra ASF-Dansk Folke
hjælp, Slagelse afdeling, om tilskud tilJaTholdelse.af en ferielejr"for evnesvage børn i
tiden ^0. -’29.7.1974 1 Bildsøkolonien.
Udgifterne er anslået til kr. 15.700,-,
hvoraf Slagelse afdelings andel vil andrage ca.
kr. 3.600,-.
Økonomiudvalget har 27.5.1974 indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 3.600,- (konto
23 05 35-04, 1974/75).
D.K..078.51.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

g. Ændring af private fællesveje ved Kongsmark
Strand?
Vejudvalget indstiller 17.5.1974,
at byrådet i henhold til privatvejslovens § 39
pålægger grundejerforeningen ”Kongsmark
Park” at anlægge den manglende ca. 60 m lan
ge strækning af Strandpibervej inden 1.11.
1974 (strækningen mellem Sløruglevej og
Skovpibervej), samt
at LøVsangervej afbrydes på midten, idet der
anlægges vendeplads på matr.nr. 1 er og
1 es. Lille Kongsmark. Arbejdet udT?res og
belæstes af kommunen, jfr. privatvejslovens
§ 44. Udgiften søges afholdt på konto 18 04
01-05, 1974/75, Vedligeholdelse af færd
selsbaner. Spørgsmålet om afbrydelse af
Løvsangervej har i henhold til bestemmelser
ne i privatvejslovens § 44, stk. 1, været
forelagt politimesteren i Slagelse politi
kreds. Ved påtegningsskrivelse af 30.4.1974
har politimesteren oplyst, at han kan til
træde vej udvalgets forslag om afbrydelse af
Løvsangervej og gennemførelse af Strandpi
bervej ud for ejendommene nr. 14 og 16 ved
Kongsmark Strand.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.

Vej udvalgets indstil
ling vedtoges.

h. Byrådsmedlem Harald Guldmann har henholdsvis
14. og 16.5.1974 foreslået,
a. at der på baggrund af boligselskabernes og
kommunens lister over ansøgere til boliger
samt andet relevant oplysningsmateriale ud
arbejdes samlede lister -ajourført kvar
talsvis - over ansøgere til boliger i Slagelse kommune, og

Forslaget under a. blev
forkastet med 16 stem
mer mod 4 stemmer.
For så vidt angår
-_£et under pkt. b. an
førte forslag, - hvor
til er lovhjemmel, kun
ne byrådet med 16 stem-

M

10.6.1974.
b. at boliganvisningsudvalget - i henhold til
boligministeriets cirkulære nr. 213 af 10.
10.1972 - fra folkeregistret tilstilles op
lysninger om flytninger til, fra og inden-""
for kommunen.

2 medlemmer af boliganvisningsudvalget
(Harald Guldmann og Maud Marker) har anbefalet
forslag a, medens udvalgets øvrige medlemmer
ikke kunne gå ind for dette forslag. Udvalget
har endvidere indstillet, at forslag b vedta
ges (Helge Jensen og H. Keinicke kunne ikke gå
ind for'dette forslag).
3 medlemmer af økonomiudvalget kunne 4.6.
1974 ikke anbefale forslagene af hensyn til de
administrative konsekvenser, medens 1 medlem
(Viggo Marker) anbefaler forslagene.

mer mod 3 stemmer, idet
1 medlem undlod at stem
me, ikke gå ind for at
der ansættes administra
tivt personale til regi
strering m.v. af flyt
temeddelelserne .

D.K..778.5.073.551.

i. Vejudvalget har 15.5.1974 indstillet, at byrå
det anmoder civilforsvaret om snarest at sløj
fe dækningsgraven på Fisketorvet.
Sløjfningen er en forudsætning for gen
nemførelse af projektet vedr. Fisketorvets om
dannelse til gågade, bdvalget påregner dette
arbejde igangsat umiddelbart efter anlægsstop
pets udløb 1.10.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Vejudvalgets Indstilling
om sløjfning af dækningsgraven vedtoges.

k. Istandsættelse af Skovvejen mellem matr.nr.
a og matr.nr? 55 00.
Vej udvalget indstiller 28.5.1974, at der
foretages en istandsættelse af den offentlige
vej Skovvejen på en ca. 220 m lang strækning,
der begynder ved skellet mellem matr.nr. 266 og
matr.nr. 265 a og slutter ved skellet mellem
matr.nr. 55 00 og matr.nr. 278 af.
Samtidig indstilles, at der i henhold til
vejbidragslovens § 3 pålægges grundejerne ved
vejens nordside vejbidrag til delvis dækning af
udgifterne ved istandsættelsen.
I henhold til et af stadsingeniørens kon
tor udarbejdet overslag er de samlede udgifter
anslået til.................................................. kr. 170.000,heraf foreslås 40 X pålignet som
vejbidrag....................................................... 68.000,-

Vedtoges.

Kommunens andel af udgifterne......... kr. 102.000,foreslås afholdt af den på budgettet for
1974/75 på konto 18 03 05 05-50 givne .bevil
ling på kr. 100.000,- til Skovvejen, midterste
del.
Arbejdet foreslås udført af kommunens en’treprenøraf deling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
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1. Lukning af Skovvejen.
47 beboere på Skovvejen i Slagelse har i en
skriftlig nenvendelse anmodet vejudvalget om at
tage hensyn til beboernes ønske cm lukning af
Skovvejen for gennemgående trafik (eventuelt
lukning ved Sverigesvej i i vejudva^gets videre
drøftelser1 ang'iende regulering af nævnte vej.
Vejudvalget indstiller 28.5 1974 , at Skov
vejens nordvestlige del lukkes for gennemkørende
trafik, idet kørebanen afbrydes nordvest for
Sverigesvej.
Udgiften, anslået til kr. 20.000.-, påreg
nes afholdt af bevillingen på konto 18 03 01
22-09.
Økonomiudvalget har 4 6. 1974 med 3 stemmer
mod 1 stemme vedtaget at fraråde lukning af ve
jen, - idet samme 3 medlemmer ønsker, at der
findes en anden løsning til sikring af pågælden
de kryds.
D.K..811.

Med 9 stemmer mod 4
stemmer, idet 7 medlem
mer undlod at stemme,
vedtog byrådet et for
slag fra Viggo Marker
om sagens tilbagesendel
se til vejudvalget til
fornyet behandling.

m. Værkudvalget har 24.5.1974 indstillet, at det
officielle navn på vandtcrsyningen i Slagelse
ændres fra. "Slagelse Vandværk” til ”Slagelse
Kommunes Vandforsyning”.
D.K..824,11.628.1.

Vedtoges.

n. Kommunernes Landsforening har 9.5-1974 frem
sendt overenskomst (1973) vedr. løn- og ansæt
telsesvilkår for biblicteksmedhjælpereT
I henhold til overenskomstens § 1 vil
denne først blive forpligtende i den enkelte
kommune, når byrådet med tiltrædelse af Kommu
nernes Landsforenings lønudvalg har godkendt
dette.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..832.

Med 17 stemmer mod 2
stemmer, idet 1 medlem
undlod at stemme, ved
tog byrådet, at tilslut
te sig overenskomsten
med virkning fra 1.4.1973.

3. BEVILLINQSSAGER.
a. Ansøgning af 16.5.1974 fra skoleudvalget om en
tillægsbevilling på kr. 3.5QOj~ tij konto 16 03
Ö1 05 ^3? 1973/74 , Almindelig vedligeholdelse 7"
til dækning af udgiften i forbindelse med reparation af Hallelevskolens vandværk med udskift
ning af filtermasse og filteranlæg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

Bevilgedes.

46
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b. Ansøgning af 16.5.1974 fra skoleudvalget om en
tillægsbevilling på kr. 1.420,- til konto 16 03
01 12
1973/74 > Almindelig vedligeholdelse,
til dækning af udgift ved allerede foretaget re
paration af motor og krumtaphus og dybvandspumpe
ved Ottestrup skole samt nødvendig montering af
ny pumpe.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

4. VALG.
a. Viceskoleinspektør Lars Bo Panscher har 17.5.
1974 anmodet om fritagelse for hvervet som med
lem af ligningskommissionen (perioden 1.7.1974
- -----------------(Pågældende er for tiden indtil 30.6.1974 valgt
som suppleant for overlærer H. Eskildsen).
D.K..074.
b. Vedr. generalforsamling i Købstadkommunernes
Låneforening den 13.6.1974 i Aalborg.
Der foreligger afbud fra revisor Georg
Bjørsum, hvorfor der skal vælges en ny repræ
sentant til at deltage i generalforsamlingen.
(Se mødet den 13.5.1974, pkt. 5 b).

Bevilgedes.

47
Niels-Erlk Strandholm ind
kaldes som medlem.
Som ny stedfortræder
valgtes: kleinsmed Hen
ning Nielsen.

Holger Jensen valgtes.

D.K..075.711.

For lukkede døre.
5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Ansøgningen blev
a. Ansøgning af 30.4.1974 fra Jørn E. Jensen A/S
Glostrup om tilladelse til at benytte bygnin
imødekommet.
gerne på ejendommen matr.nr. 55 km, Slagelse
markjorder, Svërigêsvej Ï0, som selskabet lejer
af Carlsberg Depot, v/G, Leonhard A/S, til cen
trallager og detailudsalg m.v. for tæpperuller,"
Stadsingeniøren har 24.5.1974 oplyst, at
de i skødet på ejendommen tinglyste servitutter
bl.a. indeholder følgende bestemmelse:
"Ucjen byrådets samtykke må ej heller, hverken
selvstændig eller i forbindelse med beboelses
bygninger, anlægges udskænkningssteder eller
butikker af nogen art eller sådanne virksomhe
der, udsalg eller oplag, hvortil der iflg.
brandloven, brandvedtægten eller sundhedsvedtæg
ten kræves særlig tilladelse, eller som er un
derkastet særligt tilsyn”.
Ejendommen ligger i byggeområde C 5» for hvil-
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ket der i bygningsvedtægten er fastsat følgende
bestemmelse :
”1 områderne må kun opføres bebyggelse til indu
stri- og værkstedsvirksomhed eller oplag samt
til forretningsvirksomhed, der har tilknytning
til de pågældende virksomneder, eller som efter
kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads
i området."
Da tilkørselsforholdene er gode, og da der
på grunden er indrettet det fornødne antal par
keringspladser, finder stadsingeniøren ikke tra
fikale betænkeligheder ved at give den ønskede
tilladelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.
b. Vedr. tjenesteboligen, Landsgravvej 6.
Kontorchef Viggo Nielsen har 12.2.1974 fo
respurgt, om kommunen ved hans fraflytning af
boligen den 15.6.1974 ønsker
a. at købe en af ham ved boligen opført garage
og
b. at overtage tilslutningen til fællesantenneanlægget.
Økonomiudvalget har 27.5.1974 indstillet,
at garagen overtages for kr. 3.500,-, samt at
kommunen af principielle grunde afslår at beta
le for tilslutningen til fællesantennen, men at
Viggo Nielsen får ret til at forhandle med en
eventuel køber herom.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet,
at ejendommen udbydes til salg.
D.K..073.54.

Erik Asmund foreslog, at
fællesantenneanlægget
overtages af kommunen
for kr. 1.000,-.
Dette forslag blev
forkastet med 12 stemmer
mod 3 stemmer, idet 5
medlemmer undlod at stem
me .
Herefter vedtoges
økonomiudvalgets ind
stilling .

c. Indstilling fra ejendomsudvalget om, at læge
Flemming Poulsen vælges til medlem af boligkom
missionen i stedet for afdøde embedslæge A7
BuiïT------D.K..074.

Vedtoges.

d. Ansøgning af 25.4.1974 fra Villy Vangsgård
Christensen, Næsby Huse, om autorisation som
kloakmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af vej udvalget.
D.K..777.8.628.2.072.211.

Bevilgedes.
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e. Ansøgning af 14.2.1974 fra Arkitektfirma A/S
Tage Corfitsen for Liselundfonden cm tilladelse
til at foretage en fuldstændig fornyelse aT
fondens bygning på matr.nr. 1 co og_1 ah af
Antvorskov, Slagelse markjorder, salédéS at den
projekterede bygning holdes indenfor den eksi
sterende bygnings ydermål og tagform.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

Økonomiudvalget har 4.6.1974 indstillet,
at der gives dispensation includerende udfyld
ning af det sydlige hjørne af bygningen.
D.K..777.8.711.4.
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f. Ændring af Lillevangsvej.
Vej udvalget indstiller 17.5.1974, at byrå
det i henhold til kap. 5 i lov nr. 423 af 11.
9*1972 om offentlige veje træffer beslutning om
at afholde åstedsforretning med henblik på ved
ekspropriation:
at erhverve et areal på ca. 60 m2 af matr.nr.
26 b, Landsgrav by, beliggende Lillevangs
vej 59» til brug ved Lillevangsvejs tilslut
ning til den projekterede forbindelsesvej
mellem Korsørvej og Skælskørvej, samt
at pålægge ejendommene matr.nr. 26 b og 26 f af
Landsgrav by oversigtsservitutter eller er
hverve arealer fra disse ejendomme til
hjørneafskæringer ved Lillevangsparkens ud
munding i Lillevangsvej.
Vej udvalget ansøger santidig om bemyndi
gelse til at afholde åstedsforretningerne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
»

Vedtoges.

g. Ansøgning af 26.4.1974 fra kommunalarbejder Kaj
Ernst Petersen om, at hans tidligere beskæfti
gelse- ved gasværket og vandværket må blive mej
regnet i ancienniteten ved den nuværende ansættelse ved vejvæsenet?
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.k..811.084.

Bevilgedes.

h. Vejtransportrådet, direktoratet for vejtrans
port, har 7.5.1974 anmodet om en udtalelse i
anledning af en ansøgning fra vognmand Asger
Christensen, Havrebjerg, om tilladelse til med
1 vogn at udføre godskørsel for fremmed reg~
nmg.
Vejudvalget har 27.5.1974 meddelt, at ud
valget for sit vedkommende intet har at indven
de imod, at ansøgningen imødekommes.
D.K..811.113.078.6.

Anbefales.

10.6.1974.
i. H. Jul. Fjerring A/S har for grundejerforenin
gen "Teglparken" anmodet kommunen om at fast
satte udgiftsfordelingen ved istandsættelse af
Teglværksvejs ^stilgende! samt nyanlæg af
Teglparken, idet de af grundejerforeningen
førte forhandlinger med ejerne af områdets 4
ældre ejendomme matr.nr.e 1 bu, 1 cb* 1 dh og
1 do, Antvorskov Hovedgård* er sluttet uden
resultat.
Efter at vej udvalget forgæves har søgt at
opnå forlig i sagen* har udvalget den 20.5.
1974 indstillet* at byrådet træffer beslutning
om* at udgifterne på kr. 850.000*- fordeles i
henhold til vejbidragslovens $ 11* stk. 1* på
følgende måde:
Efter bidragspligtig faca
delængde :..................................... 10 % = kr. 85.000*Efter bidragspligtige area
ler................................................... 30 % • - 255.000*Efter bidragspligtige faste
bidrag............................................ 60 % =
510.000,-

Vejudvalgets indstil
ling vedtoges.

100 % = kr. 85O.OOO*-

D.K..811.625.73.

6. LEGATSAGER.
a. Legatbestyrelsen ved Slagelse Gymnasium og
H.F.-kursus har 27.5.1974 indstillet, at Sla
gelse kommunes legat for 1974 tildeles Birgitte
Skelvig, Albert Ipsensvej 6* II. th.'
T

49
Vedtoges•

D.K..073.526.27.

b. Skoledirektøren og skoleinspektørerne har 4.6.
1974 indstillet* at "Jubilæumslegatet af 1956"
tildeles:
Susanne Larsen* 10. r* Nørrevangsskolen*
kr. 700*-.
Kim Lomholt* 10 a* Østre skole* kr. 700*-.
Per Binderup* 10. a* Østre skole* kr. 400*-.
Morten Binderup* 10 a* Østre skole* kr. 400*-.
Bodil Petersen* 10.r* Nørrevangsskolen* kr. 400*-.

Vedtoges.

D.K..073.526.27.
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7. SALG AF EJENDOMME.
a. Ansøgning af 1.5.1974 fra Sericol Reklame A/S
om køb af matr.nr. 6? co, Slagelse markjorder,
beliggende på hjørnet af1 Fægangen og Indus t ri vej, for opførelse af en fabriksbygning til fa
brikation af reklameskilte.
Stadsingeniøren har 14.5.1974 foreslået,
at grunden tilbydes ansøgeren for:
Grundpris incl. vejbidrag:
3.591 m2 å kr. 25,-................................ kr. 89.775,Tilslutningsafgift for el:
3.591 m2 å kr. l,50(excl. moms)... 5.386,50
Tilslutningsafgift for vand:
3.591 m2 å kr. 0,70 (excl. moms).. 2.513,70

$0

Blev Imødekommet på de
anførte vilkår, idet dog
den kommunistiske grup- •
pe ikke kunne tiltræde
Jordprisen som følge af
gruppens principielle
holdning til fastsættel
se af jordpriser.

Ialt................................................................... kr. 97.675,20

Tilslutningsafgiften for el forudsætter,
at elbelastningen ikke overstiger 40 kW.
Udover købesummen skal betales kloakbidrag
i henhold til kendelse, stikudgifter og udstyk
ningsomkostninger. A*conto kloakbidraget udgør
kr. 4,40 pr. m2 nettoareal.
Grunden er ikke behæftet med nogen form
for servitutter, og stadsingeniøren oplyser, at
det bebyggede areal ikke må overstige halvdelen
af grundarealet uden tillægsareal, og bygnin
gernes rumfang må ikke overstige 3 m3 pr. m2
grundareal.
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog til
trådt af Viggo Marker med forbehold i henhold
til den tidligere udtalte principièlle holdning
til faståættelsen af jordprisen.
D.K..073.511.2.
b. Ansøgning af 1.5.1974 fra smedesvend Svend A.
Christensen, Ny Næstvedvej ? 15, om køb a^ ej,
söm følge af forlægningen af Ny Næstvedvej ved
pågældendes ejendom matr.nr. 4 ct og 4 cu, Ant
vorskov Hovedgård, fremkommet areal på ca.
60 mT."------------ --------------------------- ---------Vejudvalget har 14.5.1974 indstillet, at
arealet tilbydes pågældende for kr. 10,- pr.
m2.
Anbefalet af økonomiudvalget mod, at der
sikres fornøden oversigt.
D.K..073.511.2.

Vejudvalgets indstil
ling vedtoges mett det af
økonomiudvalget nævnte
forbehold.

10.6.197M.
8. FORPAGTNINGSSAGER.
Vedr. forpagtningskontrakt angående matr.nr.
18 a, okovse by, KasseKje'rgg.lrd.
Ejendomsudvalget har 15.5.1974 indstillet,
at der oprettes forpagtningskontrakt med for
pagter Poul Erik Olsen i henhold til "standardkontrakten^ for tiden indtil 31.10.1977, - år
lig afgift: for 59 td. land dyrkbart areal :
10 hkg byg pr. td. land, leje for ejendommen:
fastsættes af huslejenævnet, - men således, at
der ydes en reduktion i denne leje på
kr. 1.000,- pr. år som godtgørelse til forpag
teren for ind- og udvendig vedligeholdelse af
ejendommen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.

9. UDSTYKNINGSSAGER.
Ansøgning af 10.4.1974 fra landinspektør Poul
Toft Jensen om godkendelse af skelforandring
mellem matr.nr. 19 c, 19 as og 19 bh, Kirke
Stillinge. hvorved der fra landbrugsejendommen
19 c overføres henholdsvis 340 m2 til 19 bh og
7Ö9 m2 til 1^'ïïsT---------------------------------------Økonomiudvalget har 4.6.1974 indstillet,
at ansøgningen anbefales overfor byudviklings
udvalget .
D.K..713.111.29/74.

0. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning, modtaget 3.5.1974, fra Kirsten Ma
rie Johansen, Herluf Trollesvej 40, om tilla
delse til at inddrage en ledig lejlighed i
ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.19-40.
b. Ansøgning af 9.5.1974 fra skoleinspektør A.
Kra^h Jørgensen, Lindevej 21, om tilladelse til
at inddrage I. sals lejligheden i ejendommen
til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 24.5.1974
indstillet, at ansøgningen ikke imødekommes,
men at det meddeles ansøgeren, at man er ind
forstået med, at I. sals lejligheden udlejes
til ansøgerens søn og svigerdatter.
D.K..778.54.33-21.

51
Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

52
Ahbefales.

53
Blev Imødekommet.

Kunne ikke Imødekommes.
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c. Ansøgning af 8.5.1974 fra Vagn Zeeberg Nielsen,
Mariendals Alle 26, om tilladelse til at ind
drage en 2 værelsers lejlighed på I. sal i
ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.37-26.

Blev Imødekommet.

d. Ansøgning af 14.5.1974 fra Herbert Jørgensen,
Strandvejen 30, om tilladelse til at inddrage
en lejlighed på I. sal i ejendommen til eget
brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

Ble,v imødekommet.

D.K..778.>4.75-30.

11. BYGGESAGER.
a. I forbindelse med opførelse af en tilbygning
til et på ejendommen matr.nr. 20 ep, Kirke
Stillinge, eksisterende sommerhus har bygningsinspektoratet 8.11.1971 stillet som betingelse
for udstedelse af bygningsattest, at en uden
tilladelse og i strid med bygningsvedtægten
(nærmere skel end 5 m) foretaget om- og tilbyg
ning af eksisterende udhus fjernes, ligesom det
forlangtes, at benyttelsen heraf til beboelse
skulle ophøre (kun een beboelse på hver ejen
dom) .
Civilingeniør M. Elvensø har herefter
fremsendt dispensationsansøgning for såvidt an
går afstand til skel: 1,3 m.
Bygningsinspektoratet finder det nu betæn
keligt at fastholde, at huset betragtes som en
selvstændig bolig, da det ikke indeholder køk
ken, vandinstallation eller afløb, ligesom byg
ningsinspektoratet nu finder, at der ikke bør
kræves dispensationssag vedr. den ulovligt opførA tilbygning, da sagen er bagatelagtig.
Ejendomsudvalget anbefaler, at ansøgningen
om dispensation fra bestemmelsen om skelafstand
imødekommes, idet udvalget iøvrigt har vedtaget
at udstede bygningsattest på tilbygningen fore
taget i henhold til byggetilladelsen.
Lb.nr. 1477/71.

5l
M. Elvensø forlod mødet
under sagens behandling
Ej endomsudvalgets
Indstilling blev til
trådt .

b. Ansøgning fra Freddy Kilbæk, Frodesvej 43 f
Bevilgedes på den af ej
matr.nr. 3 li, Holmstrup, om tilladelse til at domsudvrlget anførte be
opføre en carport med udhus uden for det på
tingelse.
ejendommen tinglyste byggefelt.
Anbefalet af ejendomsudvalget på betingelse
af, at tagvand føres til eksisterende regnvands
ledning.
Lb.nr. 102/73 II.
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c. Ansøgning fra tømrer Poul Nielsen. Skovvejen 6, Ejendomsudvalgets indom dispensation fra bestemmelsen i Bfl 72. kap.
stilling vedtoges.
3.2.3., stk. 5 d, hvorefter skorsben skal hol
des mindst 2,5 m fra skel, for bibeholdelse af
eksisterende placering af ildsted ca. 0,5 m fra
skel, med røgafgang gennem brandmur til skorste
nen på naboejendommen Skovvejen 8.
Ejendomsudvalget indstiller, at ansøgnin
gen anbefales overfor boligministeriet på be
tingelse af,
at røgrørenes indføringer forskydes, jfr. BR
72, kap. 10.4., stk. 4, og
at skorstenen renses i det omfang, skorstens
fejermesteren skønner det nødvendigt.
Brandkommissionen har 14.5.1974 tilsluttet
sig bygningsinspektoratets bemærkninger til sa
gen.
D.K..345/74.

d.

Se nedenfor.

,2. SKOLESAGER.
Skolekommissionen har 4.6.1974 eenstemmigt ind
stillet følgende til stillingen som viceskole
inspektør ved Nørrevangsskolen fra 1.7.1^74:
1. lærer Steen Bach Nielsen, Nørrevangsskolen,
2. lærer Niels Erik Strandholm, Nørrevangssko
len, og
3. lærer Steen Borup, Nørrevangsskolen.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 4 ansøgninger.

55
Det vedtoges at ansætte
lærer Steen Bach Nielsen
som viceskoleinspektør.

D.K..851.11.
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.3» SOCIALSAGER.

Udenfor dagsordenen.
.1.
d. Ansøgning af 28.3.1974 fra tømrermester Frede
Keinicke for el-installatør Poul Jensen, Kr.
Stillinge, om tilladelse til på ejendommen
matr.nr. 39 , Kr. Stillinge, at opføre eenfamlllehus med forretning 1 stueetagen i stedet
for den på ejendommen eksisterende beboelse,
forretning og lager.

Økonomiudvalgets Ind
stilling vedtoges.
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Økonomiudvalget har 10.6.197^ indstillet,
at ansøgningen anbefales overfor byudvlkllngsudvalget på betingelse af, at det fornødne par
keringsareal (8 pladser) etableres og afmærkes
og på betingelse af, at de af Vestsjællands
amtskommune den 28.5.197^ stillede krav til til
og frakørselsforholdene på ejendommen opfyldes.
Lb.nr. 336/7^.

57
1M. Det vedtoges, at aflyse byrådets møder i juli
måned 197^ og at bemyndige økonomiudvalget til
at træffe afgørelse på byrådets vegne, såfremt
udvalget er beslutningsdygtigt og enigt, og så
fremt økonomiudvalget tillige er enig med det
indstillende byrådsudvalg.
D.K. .077.6.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 24. juni 1974,
kl. 19.00.

Fraværende: Merete Astrup» Frode Hansen» Georg BJørsum»
Viggo Marker» Arnold Pedersen og Egon Jensen.
Til behandling forel^:
58

EFTERRETNINGSSAGER.
Justitsministeriets bekendtgørelse af 4.6.1974
om ændring af bekendtgørelse om vejtransport
af giftlgé stoffer.

a.-e. Til efterretning,

D.K..811.122.073.551.

Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære
skrivelse af IO.6.1974 om opstilling af tavler
for tættere bebygget område og landegrænsetav
ler.
D.K..811.625.746.53.
”Nyt fra miljøstyrelsen”» nr. 8-1974 vedr.
spildevandsafledning ti1 nedsivningsanlæg.

D.K..777.8.628.39.073.551.
Vejledninger fra miljøstyrelsen om:
1. miljøhensyn ved planlægning»
2. ekstern støj fra virksomheder» og
3. badevand
D.K..777.8.628.39.073.551.
D.K..778.47.
Miljøstyrelsens badevandsoversigt 1974.(analy
seresultater fra 1973).
D.K..778.47.

ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Ansøgning af 30.5-1974 fra Teknologisk Institut» Teknologisk Informationscenter» om fortsat økonomisk støtte til centrets drift i
Ï974/75.
Økonomiudvalget har indstillet, at der
ydes et tilskud på kr. 7-000,-.
D.K..078.51.

Økonomiudvalgets indstil
Ung vedtoges.
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24.6.197^.
Med
13
stemmer
mod 2
Ansøgning
af
12.4.1974
fra
Slagelse
Firma-Sports
b.
stemmer vedtoges sports
Motionsudvalg om et tilskud til afholdelse af
udvalgets Indstilling.
en motionskampagne.
Sportsudvalget har 29-5.1974 indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 1.250,- for
1974/75. (konto 20 09 16-03, 1974/75- støtte
til sport og andre ungdomsfonnål).
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..078.51.
c. Slagelseegnens Kulturkreds, musikrådet, har
.4.5.1974 foreslået, at der gennemføres en sommerfestivaj i august måned 1974, således at
diverse musikalske arrangementer m.v. henlæg
ges til kommunens parker og grønne områder.
Anbefalet af kulturudvalget, således at
det overlades udvalget at optage forhandling
med kulturkredsen om afviklingen af arrange
mentet, til hvilket udvalget ansøger om en ram
mebevilling på kr. 5.OOO,-.
Et medlem af udvalget (Mogens Elvensø) kan
ikke gå ind for ansøgningen om rammebevillin 
gen.
Økonomiudvalget anbefaler kulturudvalgets
flertalsindstilling.

Kulturudvalgets flertals
indstilling, - herunder
ansøgningen om en rammebe
villing på kr. 5*000,- vedtoges med 13 stemmer
mod 2 stemmer.

D.K..078.51.
Med 14 stemmer, idet 1
Ansøgning af 31*5.1974 fra Anton Petersen A/S,
medlem undlod at stemme,
Horsens, om tilladelse til fra 15.6.1974 at
blev ansøgningen imødeændre enhedspriserne for tilslutning til bykommet for så vidt angår
fællesantenneanlæg således (gældende priser er
kontrakter, der indgås
anført 1 parantes)
efter 15.6.1974 .
etageejendomme med flere
end 50 lejemål ... ............ kr.
332,- (kr.
310, -)
parcelhusandel ...
1.616,- (1.502, -)
stikledning ............
340,- (315, -)
fradragspriser for eget
gravearbejde .......................
133,20(122,50).
Anbefalet af økonomiudvalget med virkning
fra 15.6.1974.

D.K..75^.25.

e. Vejudvalget har 30.5.1974 indstillet, at en af
Vedtoges,
den tidligere Vestermose kommune for landvæ
senskommissionen indbragt sag vedr. kloakering
af matr.nr. 10 a, Sønderupnørre, henlægges,
således at kommissionen kan fremsende afregning,
idet udvalget begrunder sin indstilling med,
at landvæsenskommissionen i henhold til miljø
loven skal ophøre med at behandle kloaksager
fra 1.10.1974,
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6.1974.
at et revideret kloakprojekt ikke kan foreligge
inden denne dato« og
at spørgsmålet om kloakering af nye områder i
Sønderup må tages op til ny vurdering i for
bindelse med udarbejdelsen af kloakdisposi
tionsplan og betalingsvedtægt for hele Sla
gelse kommune.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.

Ansøgning af 25.4.1974 fra brandinspektøren om
et tilskud til delvis dækning af rejseudgifter
ne« i alt >ca. kr. b.300,- 1 anledning af 10
brandmænds deltagelse i de 24. østrigske brandmandskonkurrencer 1 Mistelbach 1 Østrig i tiden
5. - ,7.7.197b.
Økonomiudvalget har indstillet, at der ydes tilskud på kr. 200,- pr. mand. Udgiften
foreslås afholdt af konto 22 01 10 6.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

D.K..784.078.51.

Vejnavne i sydvestbyen.
Vejudvalget Indstiller 14.6.1974, at hye
veje i den sydvestlige bydel navngives således:
Ny forbindelsesvej mellem SkælskørveJ og Korsørvej: IdagårdsveJ.
Vejbøjlen fra IdagårdsveJ mod nord, vest og syd
tilbage til IdagårdsveJ: Lillevangsvej.
Østlige og vestlige ender af tidligere Lille-'
vangsvej : Fanøvej og Læsøvej.
Nye sideveje til LiIlevangsvej : Rømøvej, Romsø
vej, SprogøveJ, LyøveJ og Tunøvej.
Nye stajQveJe fra IdagårdsveJ mod syd: Amerlkavej og AfrlkaveJ.
Sideveje til AmerikaveJ: AlaskaveJ, Montanavej,
NevadavéJ, ArizonaveJ, MexicoveJ, CôlumbiaveJ,
CanadaveJ, OklahomaveJ, FlorldaveJ, TexasveJ »
og CubaveJ.
Sideveje til AfrlkaveJ: MarokkoveJ, Senegalvej,
GhanaveJ, NlgeriaveJ, CongoveJ, SomaliaveJ,
UgandaveJ, KenyaveJ og TanzaniaveJ .
Fortsættes, efter pkt. 10.
Skolekommissionen har 4.6.1974 indstillet, at
der 1 overenskomsten mellem Sorø og Slagelse
kommuner vedr. skolepsykologisk virksomhed,
gældende fra 1.8.1974, tilføjes følgende:
$ 3, nyt afsnit:
”Når Slagelse skolekommission behandler
administrative forhold vedr. skolepsykologisk
rådgivning - således fordeling af skolepsyko
logtimer, tale- høreundervisningstimer m.v. -

Vedtoges med de af udval
get den 24.6.1974 frem
sendte ændringer.

Vedtoges.
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24.6.1974.
samt påtænker gennemført ændringer 1 skoleplan
med hensyn til nynormeringer, der 1 givet fald
kan berøre Sorø kommune, Indkaldes repræsentan
ter for Sorø kommunes skolekommission.”
D.K..851.072.

i. Ansøgning af 15-5.1974 fra Vestsjællands dra
matiske Forening om et tilskud pa kr. 500?"
til dækning af transport, lys og evt. andre om
kostninger 1 forbindelse med opførelsen af en
Ludvig Holberg-komedie på friluftsscenen ved
Frederikshøj den 21.8.1974, Ydet foreningen
samtidig har anmodet om, at et eventuelt over
skud ved billetsalg tllfalder foreningen.
Kulturudvalget har 27.5*1974 med 4 stem
mer mod 1 stemme (Mogens Elvensø) Indstillet,
at ansøgningen Imødekommes.
Udvalgets flertalsindstilling er anbefa
let af økonomiudvalget.
D.K..854.

Med 13 stemmer mod 2
stemmer vedtoges kul
turudvalgets flertals
indstilling .

k. Kragerø kommune har indbudt til venskabsbesøg
1 Kragerø 1 tiden 13*-17*8.1974 med deltagelse
af 4 repræsentanter fra Slagelse.
Økonomiudvalget anbefaler, at indbydelsen
modtages, og foreslår at repræsentanterne bli
ver:
1. viceborgmesteren, 1 repræsentant for hver
åf de to grupper i byrådet og kommunaldirektø
ren.

Med 13 stemmer, idet 2
medlemmer undlod at stem
me, vedtoges det at ac
ceptere indbydelsen, og som yderligere repræ
sentanter blev udpeget:
Carl Veysmann Jensen med
Inger Nørgaard som supple
ant , og
Holger Jensen med Helge
Jensen som suppleant.

D.K..855.
l. Se efter pkt. 10j side 78.

3- BEVILLINGSSAGER.
Bevilgedes.
a. Ansøgning af 7.6.19 74 fra vej udvalget om en
tillægsbevilling på kr. 14Q.QQQ,- til konto
18 03 01 21 01, 1974/75* Parkeringsplads ved
Vesthallen og Marie vangsskolen, til færdiggørel
se af parkeringspladsen og adgangsvejen Skjoldsvej samt de forbindende stier.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1*

Bevilgedes.
b. Ansøgning af 7.6.1974 fra vej udvalget om en
tillægsbevilling på kr. 40.000,- til konto
18 03 01 08 50, 1974/751 Adgangsvej til Stran
den , til udbetaling af yderligere arealerstat
ning til Københavns Lærerforening samt til land
inspektørens honorar for opmåling af arealet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..O73.5II.I.
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c. Ansøgning af 27.5.1974 fra vejudvalget om følgende tillægsbevillinger for 1973/74:
a. konto 18 05 06 02 00, lyssig
naler, belysning af vejtavler kr. 65.000,-,
og
b. konto 18 09 02 00 09 , gadebe
lysning, vedligeholdelse .... kr_;_ 180.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73z74.

Bevilgedes.

d. Ansøgning af 29.5.1974 fra sportsudvalget om
føIgen de tillægsbevillinger for 1973z74:
a. konto 20 01 05-04 , g ra vn in g,
rensning og plantning .............. kr. 19*Q99>->
b. konto 20 01 12-02, nye anlæg,
parkområde ved Parkvej ............ kr. 11.660,-,
c. konto 20 09 II-06, baner og
beplantning ..................................... kr. 13.678,-,
og
d. konto 20 15 12-05, gas, el,
vand og varme pa Ungdomsbor
gen ....................................................... kr. 12.056,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.

Bevilgedes.

e. Ansøgning af 7.6.1974 fra vej udvalget om en
tillægsbevilling pâ kr. 80.000,- til konto
Ï8 03 01 16 01, 1974/75> Søndermarksvej, til
dækning af den stedfundne prisstigning på
asfaltprodukter til vejens færdiggørelse med
slidlag.
Udvalget har samtidig ansøgt om godken
delse af, at der anvendes kr. 75.000,- af
bevillingen på konto 18 Q4 01 Q0 05, 1974/75,
Vedligeholdelse af færdselsbaner, til opret
ning af kørebanen m.v. på Søndermarksvej 7
Anbefalet af økonomiudvalget.
D^K..811.

Ansøgningerne blev imø
dekommet .

f. Lyssignalanlæg ved Klosterbanken og ved Østre
Alle.
Ansøgning af 30.5.1974 fra vej udvalget om
en tillægsbevilling på kr. 7.200,- til konto
18~~O5 06 02 00, nye lyssignaler, til dækning
af kommunens anpart af de af Vestsjællands
amtskommune afholdte udgifter til arealerstat
ning samt landinspéktørregning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..8J1.

Bevilgedes.
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4, VALO.
a. Skolekommissionen har 4.6.1974 meddelt, at kom
missionen har udpeget typograf Arnold Pedersen
til medlem af samt formand for skolebiblioteksudvalget .
D.K..074.
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Til efterretning.

b. Fritidskommlssionen har 17.6.1974 meddelt, at
kommissionen har konstitueret sl« med typograf
Arnold Pedersen som formand og major E. LindeQuist Madsen som næstformand.
Kommissionen har endvidere valgt lærer
Erik Mølgaard og kontorassistent Ulla Hansen
til medlemmer af repræsentantskabet for Bildsøkolonien, og typograf Arnold Pedersen til
medlem af fremmedarbejderudvalget.
D.K..074.

Til efterretning.

c. Ungdomsskolenævnet har 12.6.1974 meddelt, at
nævnet har konstitueret sig med major E. Lindequist Madsen som formand og lærer P. Brun
ning Poulsen som næstformand.
D.K..074.

Til efterretning.

d. Boligkommissionen har 17.6.1974 meddelt, at
kommissionen har valgt typograf Arnold Peder
sen til formand for kommissionen.
D.K..074.

Til efterretning.

e• Fællesorganisationens Boligforening har frem
sendt meddelelse om følgende sammensætning af
bestyrelsen for boligforeningen:
Valgt af boligforeningen :
Fuldmægtig Verner Christensen, formand.
Sølvsmed P. Bundgaard Petersen.
Fuldmægtig Børge Nielsen.
Driftsleder Børge Nilsson.
Valgt af byrådet :
Arbejdskonsulent Frode Hansen.
Valgt af Arbejdernes Fællesorganisation:
Kontorfunktionær Hans K. Olsson..
Maskinsnedker Poul Marcussen.
Kontorleder Tage Olsen.
D.K..074.

Til efterretning.

f. Konsulent Vilhelm Christiansen, Hejninge, har
10.6.1974 anmodet om fritagelse for hvervet som
vurderingsmand for faste ejendomme i Sla
gelse 10? vurderingsdistrikt.
Stedfortræderen gårdejer Svend Christensen
overtager hvervet, og der skal herefter vælges
ny stedfortræder for denne.
D.K..074.

Anmodningen blev imø
dekommet .
Som stedfortræder
for Svend Christensen
valgtes E. Lindequist
Madsen.

24 .6.1974.
g. Vestsjællands amt har 28.5*1974 forespurgt,
om byrådet måtte ønske at pege på en person,
som er egnet og villig til at påtage sig hver
vet som stedfortræder for formanden for husle
jenævnet .
D.K. .074 .

Økonomiudvalget blev
bemyndiget til overfor
amtet at pege på en
stedfortræder.

For lukkede døre.
5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning fra bygningsingeniør Poul Erik Larsen, Blev Imødekommet.
Færøvej 17> om autorisation som fjernvarmein 
stallatør.
Anbefalet af værkudvalget.
D.K..072.211.
b. Ansøgning af 17.5*1974 fra kommuneassistent
Anne Grete Hansen, centralbiblioteket, om af
sked med udgangen af Juli måned 1974.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomi
udvalget .
D.K..075.5*084.

Bevilgedes.

c. Ejendomsudvalget har 4.£-.1974 Indstillet, at
arkitektfirmaet Preben Andersen A/S forestår
Inventaranskaffelse til svømmehallen.
Udvalget har oplyst, at Inventarudgiften
er. anslået til kr. 225.000,-, og at arkitekt
firmaet beregner sig 5 % af anskaffelsessum
men 1 honorar.
Anbefalet af økonomiudvalget, herunder at
der bevilges kr. 12.000,- til formålet.
D.K..778.47.

Med 7 stemmer mod 4
stemmer, Idet 4 med
lemmer undlod at stem
me, blev ejendomsudval
gets indstilling for
kastet .

d. Hegn mod Søndermark s vej .
Vej udvalget har 7.6.1974 Indstillet, at
det pålægges ejeren af matr.nr. 64 m, Slagelse
markjorder, at fjerne en 2 m høj stensætning 1
vejskellet til Søndermarksvej, samt at det på
lægges ejerne af matr.nr. 64 i og 64 h at fjer
ne de i vej skellet opførte svellehegn, og at
det iøvrlgt pålægges ejerne af matr.nr. 64 1,
64 n, 64 o, 64 2, 64 £, 64 r og 64 s at plan
te hæk 1 vejskel og vejniveau Inden 1.11.1974,
overensstemmende med de for ejendommene tingly
ste servitutter.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.5II.2.
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Vedtoges,
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t, Ændring af veJmandsdiStrikterne.
Vejudvalget indstiller 7.6.1974, at de’.nu
værende vejmandsdistrikter i kommunen nedlæg
gea, og at landområdet i stedet opdeles i et
veatområde og et østområde.
I hvert af disse områder foreslås ansat
en vej formand med ansvar for det daglige arbej
de ved vedligeholdelse af vejene og ved vinter
foranstaltninger.
Til vestdistriktet foreslås overflyttet
vejformand Egon Olsen, der hidtil har været
ansat som vej formand i anlægsafdelingen. Hans
løn- og ansættelsesforhold ændres iøvrigt ikke.
Til formand i østdistriktet foreslås ud
nævnt nuværende vejmand i Vestermose Bronek
Kuplec. Dette vil medføre, at han oprykkes fra
lønrammen*for vejmænd, der består af skalatri
nene 8 - 14, til lønrammen for vejformænd, der
består af skalatrinene 15 - 20. I overensstem
melse ned de gældende regler for indplacering
i ny lønramme indplaceres han på skalatrin
15.
Anbefalet af økonomiudvalget, - under .for
behold af godkendelse af lønudvalget og løn
ningsnævnet .

Vedtoges under det af
økonomiudvalget nævnte
forbehold.

D.K..811.073.551.
D.K..811.084.
f. Indstilling fra vej udvalget om tildeling af le
dig devilling til hyrekørsel.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 5 ansøgninger.
Fortsættes efter pkt; 10, side 78.

Bevillingen tildeltes
Arne Olsen.

g. Ansøgning, af 6.2.1974 fra kommunalarbejder Hen
ry Petersén, Klokkestøbergade 4 A, om aflønnlng som formand uden pensionsret med indpla
cering på skalatrin 18 (nuværende aflønning:
skalatrin 14 ♦ holdlederti1læg).
Vej udvalget har 13.2.1974 indstillet, at
ansøgningen imødekommes.
Anbefalet af økonomiudvalget under for
behold af lønudvalgets og lønningsnævnets
godkendelse.
D.K..823.15-084.

Blev imødekommet under
det af økonomiudvalget
nævnte forbehold.

h. Se efter pkt. 10, side 78.
6. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Ansøgning af 23.4.1974 fra landinspektør A.
Hartvig Sørensen for direktør Bøje Nielsen,
Næstved, om godkendelse af udstykning af matr.
nr. 263 a, Slagelse markjorder, i parceller
til opførelse af rækkehuse.
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Økonomiudvalgets for
slag blev tiltrådt.

24.6.1974.
Økonomiudvalget foreslår, at udstykningen
godkendes på betingelser, der fremgår af et af
stadsingeniøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklærlng.
D.K. .7i3.Hl.32/74.

b. Udstykning ved Kv%gt orvsvej .
I forbindelse med salg af matr.nr. 63 a,
Slagelse markjorder, skal der foretages for
skellige matrikulære ændringer, bl.a. skal
Kvægtorvsvej udskilles som offentlig vej.
Stadsingeniøren foreslår, at man i forbindelse
hermed foretager følgende:
1. Sammenlægger nogle arealer med gasværkets
grund matr.nr. 43 a, Slagelse markjorder.
2. Sammenlægger et skråningsareal nord for Ndr.
Stationsvej med matr.nr. 63 a, Slagelse
m.arkj order.
3. Udskiller en særlig parcel omkring gasvær
kets beholdere.
4. Tillægger matr.nr. 63 f (Botved Boats) et
restareal ca. 410 m2 langs vestsiden af
Kvægtorvsvej. Salgsbetingelser for dette
areal ønskes fastsat.
Anbefalet af økonomiudvalget, idet pri
sen for arealet til Botved Boats foreslås an
sat til kr. 10,- pr. m2.
D.K..777.8.711.5.

7. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 22.5.1974 fra købmand Holger Grøn
holt om tilladelse til at inddrage en lej lighed
bestående af 3 værelser og 1 kammer på 1. sal
i ejendommen GI. Torv 10, til brug for Grøn
holt Textil Center I/S.
Anbefalet af Boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.I3-IO.
b. Ansøgning af 29.5-1974 fra revisorassistent
Ole Pedersen, Valbyvej 38, om tilladelse
til at Inddrage en lj værelsers lejlighed"!
ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 14.6.1974
indstillet, at ansøgningen ikke imødekommes.
D.K..778.54.83-38.

Blev tiltrådt for så
vidt angår pkt. 1.,
2 . og 3•

64
Blev Imødekommet.

Med 11 stemmer mod 1
stemme, idet 3 medlem
mer undlod at stemme,
vedtoges'boliganvisnings 
udvalgets indstilling.

c. Se side 79.
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241.6.1974
8, BYQ0E3A0ER.
a. Vedr. matr.nr. 23 al* Slagelse markjorder*
Valbyvej" 41.

65
Ejendomsudvalgets indstilling vedtoges.

Ansøgning af 17.5-1974 fra konstruktør
Preben Madsen for ejeren Juel Jensen, Valbyvej 41, om tilladelse til at Indrette mekaniker
værksted i en på ejendommen eksisterende garage.
Anbefalet af ejendomsudvalget på betin
gelse af,
a. at der ikke benyttes fremmed arbejdskraft,
medmindre arbejdstilsynet godkender loka
lerne ,
b. at virksomheden ikke medfører ulemper af
nogen art for de omboende,
c. at der-etableres dagslystilgang svarende
til 10 % af gulvarealet, og
d. at eventuelle krav fra brandkommissionen
overholdes.
Lb.nr. 88/69 III.
b. Ansøgning fra BP Vestsjælland Depot, Bornholms- Blev imødekommet,
vej 3, om tilladelse til opsætning af I stk.
42*5 m høj radiomast på ejendommen samme sted*
matr.nr. 15 ck af Slagelse markjorder.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 493/71 II.

o. Ansøgning af 29.5.1974 fra Bent Valentin om
tilladelse til at opføre en carport med udhus
på matr.nr. 3 le* Holmstrup* Frodesvej 35*
uden for det på ejendommen tinglyste byggefelt.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 101/73 II.

Blev imødekommet.

d. Ansøgning af 13-5.1974 fra Skovsø Smede- og
Maskinværksted, v/Bruno Bager, om principiel
tllladelsg^.til at opføre en ca^._2 00 m2 stor
lleernai dA matr.nr. 1'/.*

M» Elvensø forlod mø
det under sagens be
handling .
Anbefales på den
af økonomiudvalget fore
slåede betingelse.

Økonomiudvalget anbefaler, at projektet
anbefales overfor byudviklingsudvalget og
fredningsnævnet på betingelse af, at matr.
nr. 4 f og 17, Skovse, sammenlægges til ét
matr.nr«, og at hallen males med Jordfarver.
Lb.nr. 299/74.
e. Ansøgning om principiel tilladelse til at opttre et eenfamlllehua på matr.nr. 23 br, Slagelse markjorder. Nvve.1 17.
Projektet kræver boligministeriets dis
pensation fra henholdsvis BR. 72, kap. 3»1.3.»
stk. 1 a (max. højde 1,4 m x afstand til skel)

76

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

24.6.1974.
og byplanvedtægtens $ 19, stk. 5 d (min. af
stand 2,5 m til skel).
Endvidere kræver projektet dispensation
fra udnyttelsesgraden, der dog 1 henhold til
boligministeriets bemyndigelse af 20,3.1970
kan meddeles af bygningsmyndigheden.
Ejendomsudvalget indstiller, at det sid
deles ansøgeren, at projektet og de fornødne
dispensationer vil blive anbefalet overfor
boligministeriet•
U-nr. 372/74.

9. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 4.6.1974 indstillet, at
Vedtoges,
følgende lærere, der 1 2 år har oppebåret slut
løn i lærerlønningslovens 21. lønningsklasse,
forfremmes til overlærere:
Carl Finding Jensen, Møllegårdsskolen fra 1.6.74,
og fra 1.7.1974:
Tove Elise Hansen, Ve st re skole,
Niels Borup Jacobsen, Marie vangs skolen,
Verner Westi Jørgensen, Stillinge skole,
Connie Pedersen, Stillinge skole> og
Max Teddy Petersen, Stillinge skole.
D.K..851.11.
b. Ansøgning af 19.4.1974 fra lærer Jette Hansen,
Bevilgedes.
Nørrevangsskolen, om afsked 31.7.1974.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.
c* Ansøgning af 29.4.1974 fra timelærer Ase Vejlakov Petersen,- Møllegårdsskolen,
om afsked
—

66

Bevilgedes.

Anbefalet af skolekommissionen.
D.K..851.11.

d. Skolekommissionen har*4.6.1974 indstillet, at
følgende ansættes som timelærere ved Slagelse
skolevæsen fra 1.8.1974:
lærer Peter Løn Sørensen, Hjørring, og
lærerstuderende Lene Merete Poulsen, Holbæk.

Vedtoges.

D.K..851.11.
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24.6.1974.

XO. SOCIALSAGER
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Udenfor dagsordenen.

Ad. pkt- 2. g. Vejnavne 1 Sydvestbyen.
Vejudvalget har 24.6.1974 foreslået føl
gende ændringer til udvalgets indstilling
af 14 .6. 1974 :
SprogøveJ ændres til GlænøveJ .
Congovej ændres til Malivej.
D.K..811.121.1.
2.1.Ansøgning af 18.4.1974 fra S.B.I.’s venner
om tilladelse til at holde fest i lystanlæg
get den 6., 7. og 8.9*1974.
Slagelse Forskønnelsesselskab har 24.6.
1974 meddelt, at selskabet ikke har planer
om at afholde fest i anlægget i Indeværende
år.
D.K..853.
Ad. pkt. 5« f. Ledig bevilling til hyrekørsel.
Vejudvalget har 24.6.1974 indstillet, at
bevillingen tildeles Taxachauffør Arne Olsen.
(Ved en tidligere behandling af sagen er et
medlem af udvalget gået ind for, at bevillin
gen tildeles taxachauffør Ernst Hansen, medens
1 medlem havde undladt at stemme).
D.K..811.123.1.

5.h.Vedr. Søndermarksskolen, 2. etape.
Efter fornyet offentlig licitation på
isoleringsentreprisen er indkommet 6 tilbud.
Ejendomsudvalget har 20.6.1974 foreslå
et, at isoleringsarbejdet overdrages lavest-
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Med 14 stemmer mod 1
stemme blev et forslag
fra M. Elvensø om sagens
oversendelse til vejudvalget og til endelig
afgørelse 1 økonomiud
valget forkastet.
Med 8 stemmer mod
4 stemmer, idet 3 med
lemmer undlod at stemme,
vedtoges, at ansøgnin
gen ikke kunne imødekom
mes .

Ejendomsudvalgets forslag
blev tiltrådt.

24.6.1974.
bydende, isolefringefirmaet Brian Struve,
Slagelse, for kr. 46.500,- incl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

7.c.Ansøgning af 17.6.1974 fra advokat Niels
Jacob Nielsen for Dansk Kommunalarbejder
forbund om tilladelse til at inddrage
1. sals lejligheden i ejendommen Set. Mikkelsgade 23 til kontorer.
Boliganvisningsudvalget har 20.6.1974
indstillet, at der meddeles tilladelse til,
at den 3-værelsers lejlighed 1 stueetagen
Inddrages til formålet, når denne bliver
lovligt ledig.
D.K..778*54.6I-23.

Jette Møller Christensen
forlod mødet under sagens
behandling.
Boliganvisningsudval
gets indstilling vedtoges.

»

Ar 1974, mandag den 15- Juli, afholder økonomiud
valget møde på Rådhuset for på byrådets vegne at træffe
beslutning om nedennævnte sager.

Fraværende: Viggo Marker og Georg Bjørsum.

Til behandling forelå:
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1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Forslaget vedtoges med de
a. Deklaration vedr. industriområdet Elmedal.
af økonomiudvalget foreslå
Stadsingeniøren har 19-6.1974 fremsendt
ede ændringer.
forslag ti*l deklaration på parcellerne nr. 213 af matr.nr. 6 h> Holmstrup, industriområ
det Elmedal.
Anbefalet af økonomiudvalget med de æn
dringer, der fremgår af et af stadsingeniøren
den 5.7-1974 fremsendt forslag, samt med den
ændring i pkt. 1 a, at der på hver ejendom
kun må opføres eller Indrettes en enkelt bolig
for en til virksomheden knyttet person.
D.K..073-511.2.003-13Vedtoges, - herunder den
b. Byggemodning af Elmedal - vejbelysning.
ansøgte tillægsbevilling.
Vejudvalget har 27.6.1974 indstillet, at
der snarest etableres vejbelysning på de an
lagte veje og stier i industriområdet Elmedal.
Udgiften er anslået til kr. 146.000,- incl.
moms.
Under forudsætning af, at indstillingen
vedtages, har udvalget samtidig ansøgt om en
bevilling på kr. 146.000,- til konto 71 54 20
00 07Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K. .073.511-2.003-13c. Tilskud til Landsgrav Friskole.
Skoleudvalgets indstilling
Ansøgning af 17-6.1974 fra Landsgrav Fri- vedto8es*
skole om et tilskud for året 1973/74.
Skoleudvalget har 28.6.1974 indstillet,
at der ydes friskolen et tilskud på kr. 20.800,(104 elever å kr. 200,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.

d. Tilskud til Havrebjerg Forsamlingshus.
Økonomiudvalgets indstilling
Ansøgning af 18.6.1974 fra Havrebjerg For-vedt°ses'
samlingshus om et driftstilskud.
Økonomiudvalget har 8.7-1974 indstillet,
at der bevilges kr. 1.000,-.
D.K..078.51.
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15.7.1974.

Sportsudvalgets indstil
e. Tilskud til S.B.I.*8 ungdomsafdeling.
ling vedtoges.
Ansøgning af 10.6.1974 fra Slagelse Bold
klub og Idrætsforening, ungdomsafdelingen, om
et tilskud til delvis dækning af udgiften for
15 drenge og 15 Junior-spillere til en rejse
til Husqvarna 1 tiden 2.-4^8.1974. Den samlede
udgift er anslået til kr. 5.900,-.
Sportsudvalget har 25.6.1974 Indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 2.200,- til bus
transporten, idet udvalget samtidig har Indstil
let, at udgiften afholdes over konto 23 03 10
00 00, 1974'75, Nordisk samarbejde.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
f. Tilskud tJLl Marie vangs Idrætsforening.
Ansøgning af 20.6.1974 fra Marlevangs
Idrætsforening om et tilskud til delvis dæk
ning af udgiften for 20 håndboldspillere og
2 ledere ved deltagelse 1 et internationalt
håndboldstævne 1 Göteborg i tiden 30.7.5.8.1974. Den samlede udgift er anslået til
kr. 5*800,-.
Sportsudvalget har 25.6.1974 Indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 1.400,- i rejse
tilskud (konto 20 09 16 00 03, 1974/75, støt
te til sport og andre ungdomsformål).
Anbefalet af økonomiudvalget.

Sportsudvalgets indstil
ling vedtoges.

D.K. .078.51.

g. Vedr. Fællesorganisationens Boligforening,
afd. Klostergården, Bjergbygade b-8, matr.
nr. 4, 5 og 5 af Slagelse bygrunde.
Dansk almennyttigt Boligselskab fremsend
te 7.6.1974 foreløbigt lejebudget samt berig
tige Ise sbegaring :
Anskaffelsessum:
Budget
Regnskab
Grundudgifter
481.476,507.970,51
Hånd værke r ud
gi fter
2.36O.OOO,2.326.251,08
Omkostninger
537.857,538.840,05
+ moms refus i on

3.373-061,64
269-775,00

♦ kurstab

3.103.286,64
2.933.000,00

3.379.333,-

* Indskud til låne in s t i t ut i one r

Godkendtes.

64.907), 00
6.101.186,64

Anbefalet godkendt af økonomiudvalget.
D.K..778.532.

a

15.7.1974.

h. Driftsregnskab for Fællesorganisationens
Boligforening.
Fællesorganisationens Boligforening här
14.6.1974 fremsendt driftsregnskab for 1973>
status samt revisionsberetning l ur boligfor
eningens afdelinger og hovedforeningen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.373.526.

Godkendtes.

i. Vedr. projek* til anlag af højre- og venstresvingsbaner pu landevej 5b3> Skjvse-Siage Ise.

Vejudvalgets indstilling
vedtoges.

Vestsjællands amtskommune, amtsvejvæse
net, har 5-6.197^ til udtalelse fremsendt et
projekt til anlæg af højre- og venstresvings
baner på landevej 503, Skovse-Slagelse, km 87,087,4 ved Søndermarksvej.
Vejudvalget har 28.6.1974 Indstillet, at
projektet anbefales, samt at kommunen uden ve
derlag stiller det fornødne areal af regnvands
bassinet; (matr.nr. 64 e, Slagelse markjorder)
til disposition, idet det forudsættes, at kom
munen ikke i.øvrigt får udgifter i forbindel
se med projektets gennemførelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

k. Vendeplads på. Fægangen.
Vejudvalgets indstilling
vedtoges, herunder den
Vejudvalget har 27-6.1974 indstillet, at
ansøgte bevilling.
der på Fægangen etableres en vendeplads på det
til formålet udlagte areal ud for matr.nr. 69 en,
Slagelse markjorder, og at Fægangen på en ca.
35 m lang strækning nord for vendepladsen hæ
ves ca. 2 m over eksisterende terræn.
Arbejdet foreslås udført af kommunens en
treprenørafdeling i henhold til et af stads
ingeniørens kontor udarbejdet projekt og over
slag.
Under forudsætning af, at indstillingen
vedtages, ansøger vej udvalget samtidig om en
bevilling på kr. 100.000,- til arbejdets udfø
relse (konto 31 02 31 00-03).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
1. Vejudvalget har 2.7.1974 indstillet, at der i
området ved Marievangs skolen og Vesthallen op
sættes skilte således:
1. Vejskilt med teksten "Vesthailen" ved
Skjoldsvejs udmunding i Holmstrupvej.
2. Tavle med teksten "kun erhvervskørsel til
ladt" ved parkeringspladsens nordvestlige
hjørne, hvor den 4 m brede service vej til
Vesthallen begynder.

«2

Vedtoges.

15.7.1974.
3. Tavle med teksten "parkering forbudt" ved *
servicevejens afslutning ved Vesthallen.
4. Skilte med teksten "CykLe- og gangsti.
Knailertkørsel forbudt" ved stiernes ud
mundinger i Holms trup vej, Roars vej og
Helgesvej samt ved stitllslutnlnger fra par
keringspladsen .

D.K..8il. 625-746.5 $ m. Vedr. overenskomst om patlentbefordring m.v.
Kommunernes Landsforening har 30.4.1974
fremsendt en af Amtsrådsforeningen 1 Danmark
og De Dansxe Redningskorps godkendt standard
overenskomst, der pr. i.4.1974 træder 1 stedet
for den hidtidige standardoverenskomst, med
oplysning om, at byrådet må underskrive en til
trædelseserklæring, såfremt bestemmelserne 1
den nye overenskomst fremtidig skal være gæl
dende som vilkår for patientbefordringen i
kommunen.
Socialudvalget har 21.6.1974 anbefalet,
at den nye standardoverenskomst tiltrædes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.1.

Godkendtes

n. Vedr. udskiftning af en varevogn på SOBA.
Socialudvalget har 21.6.1974 indstillet,
at der accepteres et tilbud fra socialstyrel
sen om et lån på kr. 8.000,- 1 stedet for et
tidligere bevilget lån på kr. 3-228,30 og at
den af byrådet på konto 31 05 04 10 03, Inven
tar vedr. SOBA, tidligere givne bevilling af
samme størrelse ændres til kr. 8.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..848.073-551-

Vedtoges.

o. Ansøgning af 14.6.1974 fra hjemmeværnskompag
ni 5216, Slagelse, om et tilskud i anledning
a£ 14 hjemmeværnsfolks deltagelse i et ven
skabsbesøg i Huskvarna i tiden 20•-22.9-1974.
Den samlede udgift ved turen er budgetteret
til ca. kr. 2.500,-.
Økonomiudvalget har 24.6.1974 indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 1.000,-.
D.K..855-

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

p. Ansøgning af 12.6.1974 fra sportsudvalget om
tilladelse til a.t anvende kr. 21.000,- fra
konto 20 09 15 08, 1974/751 Nye anlæg, til
færdiggørelse ax’ parkerlngsområdet ved föd*
boldbaner og tennisbaner ved ^rederikshøjvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Vedtoges.

D.K..855.3.725.893-

15.7.1974
q. Ansøgning af 12.6.1973 fra sportsudvalget om
tilladelse til at benytte kr. 25.000,- af kon
to 20 01 12 02, 1973/75, Nye anlæg/ til fær
diggørelse af haveanlæg omkring Vesthallen og
parkeringsplads ved hallen.
Vedtagelse af indstillingen medfører, at
beløbet til 1. etape af etableringen af Tegl
parken 1974/75 reduceres fra kr. 100.000,- til
kr. 75.OOO,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Vedtoges.

D.K..855.3.795.893.

r. ^e side 91.
2. BEVILLINGSSAGER.
a. Tillægsbevilling til konto 18.
Vej udvalget har 28.6.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 100.000,- til konto
18 01 06-01, 1974/75, Andre* fællesudgifter vedr.
gader, veje, pladser og broer, til dækning af
forventede udgifter ved matrikulære berigtigel
ser af eksproprierede arealer til vej formål
og ved allerede anlagte vejes udskillelse af
matriklen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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Bevilgedes.

D.K. .073.521.74/75.
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b. Vedr. opstilling af læskure ved busholdepladser
for skolebusser.
Skoleudvalget har 19.6.1974 ansøgt om, at
den af byrådet meddelte tillægsbevilling på
kr. 56.000,- til konto 16 03 08 02 50, 1973/74,
Sportspladser og haveanlæg, må blive overført
til regnskabsåret 1974/75, da arbejdet endnu
ikke er tilendebragt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

Bevilgedes.

c. Tillægsbevilling vedr. Ottestrup skole.
Skoleudvalget har 18.6.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 15.667,70 til konto
16 03 10 04, 1974/75, Hovedistandsættelse,
Ottestrup skole, til dækning af udgiften ved
fornyelse af ledningsnet samt levering, monte
ring og tilslutning af ny pumpe ved skolen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
d. Ansøgning af 12.6.1974 fra skoleudvalget om
en tillægsbevilling på kr. 56.000,- til konto
16 03 03 02 02, 1974/75, Hovedistandsættelse,
til udskiftning af vinduer i østsidens øverste
etage i G-bygningen på Østre skole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

Bevilgedes.

Bevilgedes.

15.7.1974.

3. BYPLANSAGER.
Byplanvedtægt nr. 6 for et område i Slagelse
Sydby.
Et forslag til byplanvedtægt nr. 6 blev
vedtaget af byrådet den 13.11.1972 og blev,
efter at det havde været fremlagt til offent
ligt eftersyn, indsendt til miljøministeriets
godkendelse den 14.2.1973.
Den 30.11.1973 har miljøministeriet til
bagesendt forslaget og henstillet, at forsla
get rettes i overensstemmelse med en erklæring,
som statens kommitterede i byplansager har af
givet den 19.11.1973. Når disse rettelser er
foretaget, vil ministeriet kunne stadfæste by
planvedtægten.
Stadsingeniøren har 26.6.1974 fremsendt
et nyt forslag, hvori de af ministeriet ønske
de ændringer er indarbejdet.
Økonomiudvalget har 8.7.1974 anbefalet,
at ændringsforslaget godkendes.
D.K..777.8.711.4.

For lukkede døre.
4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Regulering af gadehjørnet Østre Alle - Rosen
kilde vej .
Vejudvalget har 28.6.1974 ansigt om be
myndigelse til at afholde åstedsforretning med
henblik på at erhverve et ca. 4 m2 stort areal
af ejendommen matr.nr. 4 b, Slagelse markjorder.
Arealet, der agtes erhvervet i henhold
til bestemmelserne 1 kapitel 5 i lov nr. 423
af 11.9.1972 om offentlige veje, ønskes anvendt
til vej formål 1 forbindelse med en regulering
af krydset Østre Alle - Rosenkildevej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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Ændringsforslaget blev
godkendt•

71
Vedtoges.

D.K..073.511.1.

b. Ombygning af social- og sundhedsforvaltningens
lokaler i ejendommen Skolegade 8.
Socialudvalget har 2.7.1974 indstillet
at der i ovennævnte afdeling foretages en om
bygning ved opsætning af skillerum, således
at der fremkommer 8 enkeltmandskontorer, idet udvalget samtidig har ansøgt om en til
lægsbevilling på kr. 25.OOO,- til konto 11 05
50 03 07, 1974/75, Vedligeholdelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

Vedtoges, - herunder den
ansøgte tillægsbevilling.
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15.7.1974.
o. Offentlige vej- og kloakarbejder 1 Sydbyen.
I forbindelse med boligforeningernes byg
geri 1 sydbyen har vejudvalget 28.6.1974 Ind
stillet, at arbejdet med regulering og for
længelse af Ærøvej samt arbejdet med udførelse
af offentlige splldevands- og regnvandsled
ninger overdrages til Larsen & Nielsen Entre
prise A/S for følgende entreprisesum:
1. Regulering og forlængelse af
Ærøvej .................................... ............... kr. 402.277,Udførelse af offentlige spildevandsledninger ............. ............ 71.351*,Udførelse af offentlige regnvandsledninger ................ . ............ 348.519,-

Vedtoges, - herunder den
ansøgte bevilling.

Ialt incl. moms .................................. kr. 822.150,Der søges en bevilling på kr. 900.000,tll dækning af entreprisesum samt forventet
lngenlø.rhonorar til H. Jul. Fjerring A/S.
(Bevillingen fordeles med kr. 44Q.000,på konto 71 19 20-02, Idagård, vejanlæg, og
kr. 460.000,- på konto 71 19 50-06, Idagård,
kloakanlæg).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
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d. Ansøgning fra murermester Jens Tage Hansen,
H.-J. Huse A/S, Syrenvænget 8, Kirke Stillinge,
om autorisation som kloakmester.
Anbefalet af vej udvalget.
D.K.-777.8.62&^2.072.211.

Blev imødekommet.

e. Økonomiudvalget har 8.7.1974 indstillet, at der
til dækning af udgifterne ved en overgangs
ordning med hensyn til bygningsinspektoratets
overtagelse af byggesagerne 1 sommerhusområ
det bevilges kr. 35.COO,- til konto 11 04 23
00 04, 1974/75*.
D.K..785.
D.K..073.521.74/75.

Bevilgedes,

f. Ansættelse af deltidsbeskæftiget børnetandlæge.
Socialudvalget hår 19.6.1974 indstillet,
at der opslås en stilling som deltidsbeskæf
tiget børnetandlæge med 21 timers arbejdstid
ugentlig i tiden 1.9.1974-31.3.1975 (under
børnetandlæge Anna Kirstine Olesens barselsor
lov m.v.).
Anbefalet af økonomiudvalget, - herunder
at der gives en tillægsbevilling på kr. 22.000,til konto 15 04 01-5.
D.K..851.172.084.

Vedtoges, - herunder den
fornødne tillægsbevilling

15.7.1971*.
g. Socialudvalget har 28.6.1971* Indstillet, at
tandlæge Anna Kirstine Olesen, der siden 1.8.
1973 har været tjenestemandsansat på prøve,
medde1es endelig tjenestemandsansættelse fra
I.8.I974 .
D.K..851.172.084.

Vedtoges.

h. Fritidskommissionen og skoleudvalget har
14.5.1974 foreslået, at et beløb på kr. 3*^1Ç>der er udbetalt for meget til Byskovparkens
ungdomsklub til klubbens drift 1 sæsonen
I972/73 som følge af, at klubbens godkendte
driftsudgifter var lavere end budgetteret af
holdes af kommunen på konto 16 61 05 02 05,
1973/74.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.

Blev tiltrådt.

i. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger
om skatteeftergivelse, begge påført indstilling
fra udvalget.
D.K..713.027.8.

Indstillingerne vedtoges.

5. LEGATSAGER.
Vedr. Frederikke Abrahamsens legat for enker
eller ugifte kvinder, hvis mænd eller fædre
har tilhørt Handelsstanden.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 2 ansøgninger, hvoraf kun Edith Viola Han
sen, Volden 22, opfylder betingelserne for at
få tildelt legatet.
(2 livsvarige portioner på ca. kr. 50,halvårllg har været opslået ledige).
Økonomiudvalget har 8.7.1974 indstillet,
at en portion tildeles Edith V. Hansen.
D.K. .073.526.27.

6. SALG AF EJENDOMME.
a. Ansøgning af 28.5.1974 fra kommunalarbejder
Ole Jensen, Herluf Trollesvej 20, om køb.af
matr.nr. 7 mp, Holmstrup, Enghavevej 46, for
kr. 70.000.".
Økonomiudvalget har 24.6.1974 indstillet,
at tilbuddet på kr. 70.000,- modtages. (Op
rindelig pris: kr. 93.227,-).
D.K..073.511.2.
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Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

73
Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

I5.7.I974.

b. Salg af parcel af matr.nr. 6 h, Holmstrup,
Ansøgning af 22.2.197^ fra Keld Henriksen
og A. Walther Hansen, Slagelse, om køb af par
cel nr. 10 af matr.nr. 6 h, Holmstrup.
Økonomiudvalget har foreslået.) at par
cellen - af areal ca. 3*075 m2 - salges til
ansøgerne på de betingelser, der fremgår af
deklarationen for Elmedal, - og at der 1
øvrigt meddeles tilladelse til opførelse af
en bolig på arealet.
D.K. .073 *511*2 .

7. FORPAGTNJNGSSAGER.
Vedr. bortforpagtning af matr.nr. 155 b, Sla
gelse markjorder, af areal 10.258 m2.
Ejendomsudvalget indstiller at ovennævnte
areal bortforpagtes til overassistent Tove Ol
sen for kr. 1.000,- pr. år for tiden 1.4.1974
til 31*3*1977.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073*513*2.

8. UDSTYKNINGSSAGER.
Udstykningsplan for matr.nr. 17 as og 17 bb,
Slagelse markjorder.'
Ansøgning af 20.5*1974 fra landinspektør
P. Toft Jensen for A/S af 9* nov. 1968 v/arkitekt Jørn Dreyer m.fl. om godkendelse af for.slag til udstykningsplan for ejendommen matr.
nr. 17 as og 17 bb, markjorderne, der ønskes
udstykket i 6 parceller.
Økonomiudvalget har 8.7 * 1974 anbefalet,
at udstykningsplanen godkendes på de betingel
ser, der fremgår af et af stadsingeniøren
fremsendt forslag til parcelsalgserklæring.

Økonomiudvalgets forslag
blev tiltrådt.

74
Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

75
Økonomiudvalgets forslag
blev tiltrådt.

D.K..777*8.711.5*

9* BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 6.3*1974 fra bogholder Egon Madsen,
Holbergsgade 33> om tilladelse til at Inddrage
1. sals lejligheden (1 værelse) i ejendommen
til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

D.K..778.54.22-33*
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76
Blev imødekommet.

15-7.1974
b. Ansøgning af 1.7.1974 fra Age Holm, Nørre Vold
gade 9, om tilladelse til at inddrage 1. sals
lejligheden (2 værelser) i ejendommen til eget
brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.30-31.

Blev imødekommet.

c. Ansøgning af 26.6.1974 fra overlæge Else Mor
tensen, Klostergade 41, om dispensation fra
bopælspligten på landbrugsejendommen matr.
nr. 1 1A Nordruplund Hovedgård, beliggende
Skætholm pr. Munke Bjergby.
Boliganvisningsudvalget har 8.7.1974 ind
stillet, at der meddeles dispensation for yder
ligere l<år - indtil 1.6.1975.
D.K..823.II.073.55I.

Boliganvisningsudvalgets
indstilling vedtoges.

10. BYGGESAGER.
a. Vedr. matr.nr. 3 g af Slagelse markjorder, Mariendals Alle 65.
Ansøgning af 13.5«1974 fra købmand Kay
Nielsen om dispensation for opførelse af en
tilbygning til ovennævnte ejendom ca. 1,2 m
uden for den på ejendommen tinglyste bygge
linie på 12 m fra vejmidte.
Vejudvalget har 27-6.1974 indstillet, at
dispensationen anbefales overfor amtsrådet.
Lb.nr. 61/70 II.

77
Vej udvalgets indstilling
vedtoges.

b. Opførelse af aftægtsbollg på matr.nr. 1 a,
Gudum.
Ansøgning af 28.5.1974 fra Slgfred Frand
sen, Enggården, Gudum, om principiel tilla
delse til at opføre en aftægtsbolig på en par
cel af matr.nr. 1 a, Gudum.
Økonomiudvalget har 8.7.1974 indstillet,
at ansøgningen ikke anbefales overfor byudyikllngsudvalget.
Lb.nr. 420/74.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

c. Ansøgning fra MJobåcks AB, Søborg, om dispen
sation fra afstandsbestemmelserne i bygnings
vedtægtens § 19, stk. 3 c på 5 m fra skel 1
forbindelse med en projekteret bebyggelse på
ejendommen matr.nr. 12 ck, Kirke Stlllinge by
og sogn, tilhørende Erik Schultz, Gentofte.
Den projekterede bebyggelse agtes place
ret 3>7 m fra naboskel mod øst.

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

15.7.1974.
Ejendomsudvalget har 27.6.1974 indstillet,
at det meddeles boligministeriet, at man Ikke
kan anbefale ansøgningen, Idet bebyggelsen ved
en vinkeldrejning - og en spejlvending af hu
set - kan overholde afstandsbestemmelserne.
Lb.nr.
d. Ansøgning fra Eigil Gormsen or. principiel til
ladelse til at opføre en tilbygning med kælder
Inden for den af amtet tinglyste byggelinie
20 m fra lande vej smidte pa ejendommen matr.
nr. 10 aø, Kirke Stillinge, Kirkevænget 33«
Vejudvalget har 27.6.1974 ikke fundet an
ledning til at anbefale dispensation fra byg
gelinien«
Lb.nr.

Kan ikke anbefales.

e. Vedr. ejendommen matr.nr. 2 bh, Store Kongsmark Sy, Kirke Stillinge sogn.
Ansøgning fra firmaet Skovhusene A/S for
Erling S. Lynge, Greve Strand, om tilladelse
til at placere et udhus 1 m uden for den på
ejendommen tinglyste byggezones nord- og øst
grænse .
Ejendomsudvalget har 3-7.1974 indstillet,
at ansøgningen anbefales.
Lb.nr.

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

11. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 9-7.1974 indstillet, at
lærer Lillian Ida Christiansen, JyllandsveJ 10,
ansættes som timelærer ved Slagelse skolevæ
sen fra 1.8.1974 med tjeneste ved Østre skole.

78
Vedtoges.

D.K..851-11b. Skolekommissionen har 28.6.1974 eenstemmigt
indstillet psykolog Knud Erik Christensen til
stillingen som klinisk psykolog ved Slagelse
kommunale skolevæsen fra 1.8.1974.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 1 ansøgning.

Vedtoges.

D.K..851-11-

c. Ansøgning af 11.6.1974 fra vakancevikar Mar
garet Lee Frausing, Nørrevangsskolen, om fast
ansættelse som børnehaveklasseleder samme sted.
Skolekommissionen har 28.6.1974 indstil
let, at man ikke på nuværende tidspunkt fast
ansætter fru Frausing, da det normerede antal
stillinger som børnehaveklasseledere er besat.
D.K..851.11.
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Kunne ikke imødekommes.

15.7.1974
d. Skolekommissionen har 12.6.1974 indstillet,
Vedtoges.
at § 10 i skoleplanen for Slagelse skolevæsen
ændres, saledes at en skoleinspektor (Sønder^
marksskclen) oprykkes fra lønramme 29 til
lønramme 31 med virkning fra 1.8.1974, idet
skolens forventede elevtal 1 det kommende
skoleår andrager 412 elever.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.12.
Udenfor dagsordenen.
1. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Værkudvalgets indstilling
r. Vedr. tariffer for el-torsyningen.
vedtoges.
Værkudvalget har 9.7.1974 indstillet, at
samtlige el-takster forhøjes med 6,0 øre,
hvorefter taksten bliver:
Takstex_i afregningsperioden
1.4.74
1.10.73
30.6.74
31.3.74
1.7.74
27,0 øre
22,0 øre
Kommunale anlæg, lys
33,0 øre

14,3
, kraft 25,3 41,3
' 52,3 Tarif A lys
27,3
- kraft
38,3 13,3
Fællestarif
24,3 11.3
Bagerier m.v.
22,3 Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.621.317.8.
-

-

19,3
46,3
32,3
18,3
16,3

-
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Ar 1974, mandag den 29. juli, afholdt økonomiudval
get møde på Rådhuset for på byrådets vegne at træffe be
slutning om nedennævnte sager.

Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:
1. ANDRAGENDER OG FORSLAG*.
a. Vedr. overenskomst om grænser mellem elforsy
ningsområder m.m.
Værkudvalget har 9.7.1974 indstillet, at
et mellem driftsbestyreren og NVE opnået for
handlingsresultat- om grænseændringer mellem
N VE * s og Slagelse kommunes elværks forsyningsumraaer i Syabyen, hvor NVË iflg. overenskomsten har det meste af forsyningsretten,
godkendes.
Iflg. aftalen beholder NVE sine forbruge
re i "Gækkelundskvarteret” og i kvarteret om
kring Slotsalleen, hvorved NVE får forsyningen
af den nye svømmehal og den projekterede skole
i Sydbyen, medens Slagelse kommunes elværk får
forsyningsområdet mod syd således, at hele det
planlagte etagehusbyggeri vil blive forsynet
herfra.
Som kompensation for den nævnte forsy
ningsgrænseændring indgår i aftalen, at NVE
overtager et område vest for Skælskørvej,
hvor kommunen har planlagt parcelhusbyggeri.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. 075.711.
b. Tilskud til ny Slagelse Informations- og Tu
ristbrochure.
Ansøgning af 6.7.1974 fra Turistforenin
gen for Slagelse og Omegn om et tilskud,
kr. 21.000,-, til delvis dækning af udgifterne
ved udgivelse af ovennævnte brochure, hvortil
udgiften efter indhentede tilbud vil andrage
kr. 41.400,- incl. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget, der samti
dig har ansøgt om den fornødne tillægsbevil
ling til konto 23 05 08-7, 1974/75.
D.K..078.51.
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79
Vedtoges.

Bevilgedes, - herunder
den fornødne tillægsbe
villing .

29.7.1974.

c. Etablering af ungdomspension i Ringsted.
Anmodning fra formanden for Plejehjemsforeningen for Vest- og Midtsjælland om, at
byrådet optager det ved tilsagnet om deltagel
se i byggeri af ungdomspension i Ringsted tag
ne forbehold om, at byggeriet holdes uden "'for
kommunens investeringsramme, til fornyet over
vejelse .
Indenrigsministeriet har 15.7.1974 med
delt, at der ikke vil blive stillet krav om
reduktion i de tilskudsgivende kommuners in
vesteringsrammer, idet det forudsættes, at amts
rådet afgiver erklæring om, at der er behov for
en sådan ungdomspension indenfor amtskommunens
område, samt at såvel amtsrådet som plejehjems
foreningen giver tilsagn om at være indstillet
på at indgå overenskomst om driften af pensio
nen og betalingsvilkårene med virkning fra den
1.4.1976.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at tilskud herefter ydes uden forbehold.
(Se mødet 13.5.1974, pkt. 2 b).

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges for
så vidt angår det tagne
forbehold med hensyn
til kommunens investe
ringsramme.

D.K..078.51.

d. Inventaranskaffelse til svømmehallen.
Ejendomsudvalget har 18.7.1974 indstil
let, at sportsudvalget forestår inventaran
skaffelsen til svømmehallen.
(Se mødet 24.6.1974, pkt. 5c).

Vedtoges med den til
føjelse, at forslag og
overslag vil være at
forelægge byrådet, inden
indkøb foretages.

D.K..778.47.
*
e. Den selvejende Byggevirksomhed for Set. Peders
kommune har 9.7.19/4 fremsendt regnskaber og
revisionsberetning for byggevirksomhedens af
delinger for 1973.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at regnskaberne godkendes.
D.K..778.532.073.526.
f. Stopforbud på Holmstrupvej ved Marievangssko
len.
Vej udvalget har 9.7.1974 indstillet, at
der etableres ubetinget stopforbud i begge
vejsider på en 100 m lang strækning af Holm
strupvej , begyndende 50 m syd for fodgænger
feltet ved Marievangsskolen og sluttende 50 m
nord for dette.
Politimesteren i Slagelse politikreds har
den 5.7.1974 tiltrådt udvalgets indstilling.
D.K..811.

Godkendtes•

Vedtoges.

29*7.1974.
g. Etablering af vandforsyning i Hyllerup - Hejninge området?
Værkudvalget har 10.7.1974 indstillet, at
der etableres vandforsyning i Hyllerup - Hejninge området, idet der samtidig er ansøgt om
en bevilling på ialt kr. 266.000,- + moms.
Prisen for tilslutning er fastsat til
kr. 6.000,- pr. ejendom ♦ moms incl. stikled
ning på maximalt 20 m, hvorefter der gennem de
20 ejendomme, der allerede nu har tegnet sig,
vil indgå kr. 120.000,-. Der påregnes senere
tilslutning af 35 - 40 ejendomme, og kommunen
vil komme til at stå i forskud med
kr. 146.000,-, der foreslås udredet af vand
forsyningens dispositionsfond.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.14.

Vedtoges.

h. Etablering af hovedvandledning i Hyllerup.
Værkudvalget har 10.7.1974 indstillet, at
der etableres en ny hovedvandledning til eksi
sterende bebyggelse i Hyllerup, idet der sam
tidig ansøges om en bevilling på kr. 31.000,+ moms. Udgiften foreslås afholdt af Holmstrup-værkets fond til nye ledningsanlæg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.14.

Vedtoges.

i. Vedr. ejendommen "De gamles Hjem”, Strandvejen

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges, herunder den ansøgte
tillægsbevilling.

Der foreligger skitseforslag for indret
ning af ovennævnte ejendom til brug for diver
se ungdomsforeninger, - anslået udgift
kr. 49.330,-, heraf kr. 14.600,- til brug ved
indkøb af materialer til organisationernes
selvbyggerarbejde.
Fritidskommissionen og sportsudvalget har
indstillet, at skitseforslaget anbefales over
for byrådet.
Ejendomsudvalget har 11.7.1974 indstil
let, at forslaget godkendes, idet udvalget
samtidig har ansøgt om en bevilling på
kr. 50.000,- til ny konto 20 - - - -.
Anbefalet af økonomiudvalget, herunder at
den fornødne tillægsbevilling gives?
D.K..842.61.
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29.7.1974.

k. Interessegruppevirkaomhed for børn og unge i
vinteren 1971/75.
Fra fritidsnævnet er 5.7.1974 til fri
tidskommissionen fremsendt 109 ansøgninger om
interessegrupper for børn og unge i vinteren
1974/75 med forslag til diverse betingelser
for 102 gruppers godkendelse med hensyn til
materialeudgift og timetal.
Fritidskommissionen har 9.7.1974 anbefa
let fritidsnævnets indstilling, således at in
gen grupper godkendes med mere end 35 timer,og
intet materialetilskud ydes med mere end
kr. 400,- pr. gruppe.
Under forudsætning af godkendelse heraf,
vil den damlede udgift til ovennævnte interes
segruppevirksomhed for 102 grupper udgøre
kr. 116.635»-, hvoraf Slagelse kommunes andel
udgør kr. 43.625»-.
Foranstående er tiltrådt af skoleudval
get.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.

Fritidsnævnets ind
stilling vedtoges.

For lukkede døre.
2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 27.6.1974 fra deltidsbeskæftiget
kommuneassistent Karen Hellen Andersson ..Cen
tralbiblioteket 7 om afsked fra 31.7.19Î4.
Anbefalet af kulturudvalget og økonomiud
valget .
D.K..075.5.084.

80Bevilgedes.

b. Indberetning om fravær på grund af sygdom.
Bogholderiet har 12.7.1974 indberettet,
at overassistent Tove M. Nielsen, folkeregist
ret, indenfor de seneste 12 måneder har været
sygemeldt i ialt 125 dage, og at pågældende
fortsat er sygemeldt.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at sagen forelægges helbredsbedømmelsesnævnet.
D.K.»075.5.084.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

c. Eventuel afsked på grund af helbredsbetinget
utjenestdygtighed.
Socialudvalget har 28.6.1974 meddelt, at
forstanderinde Inga Fredbøg, Plejehjemmet
Skovvang, har været sygemeldt siden den 22.10.
1973» hvorfor der under henvisning til bestem-

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.
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29.7.1974.

melserne i § 1 i ”Regulativ om afsked af tje
nestemand på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder” er indhentet lægeerklæ
ring.
Socialudvalget har herefter indstillet, at
spørgsmålet om eventuel afskedigelse af for
standerinden udsættes indtil videre.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at sagen forelægges helbredsbedømmelsesnævnet.
D.K..084.
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d. Ændring af arbejdstid.
Ansøgning af 13.6.1974 fra kommuneassi
stent Hanne Munksgaardj skatteinspektoratet,
der er ansat på 2/} tid, om ændring og nedsættelse af arbejdstiden med ca. 3 timer ugentlig
fra 1.8.1974, således at arbejdet afvikles på
ugens 3 første dage.
Økonomiudvalget har 15.7.1974 indstillet,
at ansøgningen imødekommes som en midlertidig
ordning, foreløbig gældende for eet år.
D.K..084.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

e. Tyverisikring af Centralbiblioteket.
Kulturudvalget har 3.7.1974 foreslået
etablering af et Securitas tyverialarmanlæg flå
Centralbiblioteket fra 1.8.1974, idet Udvalget
samtidig har foreslået, at vægterordningen ned
trappes fra 2 til 1 runde pr. nat.
Merudgiften i 1974/75 i forhold til det på
budgettet til dækning af udgiften ved den eksi
sterende vægterordning optagne beløb vil efter
den foreslåede ordning udgøre ca. kr. 5.000,til alarmanlæggets etablering og differencen på
abonnementsafgifterne, og udvalget har ansøgt
om den fornødne tillægsbevilling til konto 17
02 05 00 02, 1974/75.
Udvalget har iøvrigt oplyst, at Securitas
som alternativ har tilbudt at etablere systemet
uden eengangsvederlag, idet abonnementsafgiften
i så fald forhøjes med ca. kr. 100,- pr. måned
i de første 5 år.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 anbefalet kul
turudvalgets indstilling, herunder at den for
nødne tillægsbevilling på kr. 5.000,- gives.
D.K..852.

Kulturudvalgets forslag
vedtoges, - idet der end
videre blev givet den
fornødne tillægsbevilling

29.7.1974.
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3. LEGATSAGER.
a. Vedr. Karen Favrholdts legat.
Ungdomsskolenævnet har 8.7.1974 - på
grundlag af de efter forudgående avertering
indkomne 8 ansøgninger - indstillet, at 2 por
tioner å kr. 1.000,- uddeles til følgende:
a. Niels Knudsen, Slotsvænget 20, Slagelse, og
b. Jette Nielsen, Hostrupsgade 11, Slagelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.

Vedtoges.

b. Til decision foreligger regnskaber for:
1. ostehandler Niels Peter Nielsen og hustru
Kristine Sofie Marie, født Christensens le
gat for 1973/74,
2. Chr. Larsens legat for Hejninge sogn for
1971» 1972 og 1973 og
3. fabrikant Vilhelm Langes legat til fordel
for trængende medlemmer af Slagelse Handels
standsforening og deres efterladte.
Herudover har Slagelse Handelsstandsfore
ning fremsendt regnskaber for 1973 for
4. bankdirektør, købmand P. Thomsens og hus
trus mindelegat og
5. købmand Carl Husted Andersens legat.
D.K..073.626.27.

1.-3. Godkendtes.
4.-5. Til efterretning.

4. SALG AF EJENDOMME.
Vedr. et areal nord for Antvorskov Alle.
Stadsingeniørens kontor har 12.7.1974 fo
reslået, at et ca. 4 m bredt areal mellem Ant
vorskov Alle og parcellerne nord herfor deles
og tilbydes beboerne langs vejen for kr. 10,pr. m2 ♦ et tillæg pr. lb.m facade for det le
vende hegn mod Antvorskov Alle, - idet der til
godkendelse samtidig er fremsendt forslag til
deklaration for arealet.
Tiltrådt af økonomiudvalget, dog således
at kommunen betaler udgift til hæk, udstyk
ningsomkostninger m.v.
D.K..073.511.2.

Vedtoges.
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5. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Skel forandring mellem matr.nr.e 23 k og 23 1,
Holmstrup.
Ans/gning af 6.6.1974 fra landinspektør
P. Toft Jensen om godkendelse af skelforan
dring mellem matr.nr.e 23 r og 23 1, Holmstrup,
hvorved der til matr.nr. 23 1, overTøres 190 m2
fra matr.nr. 23 r, der herefter ønskes sammen
lagt med matr.nr. 23 k. I forbindelse med ud
stykningsansøgningen ansøges om dispensation
fra bygningsvedtægten for Slagelse Set. Peders
landsogn for sividt angår afstanden mellem den
på matr.nr. 23 k eksisterende bygning og det
nye skel samt fra bygningsvedtægtens bestemmel
ser om udnyttelsesgraden for matr.nr. 23 1^
økonomiudvalget har 22.7.19/4 indstillet,
at de ansøgte dispensationer fra bygningsved
tægten anbefales overfor boligministeriet.
D.K..713.111.15/73.

b. Udstykning af matr.nr. 6 a, Øster Stillinge by.
Ansøgning af 14.6.1974 fra landinspektør
P. Toft Jensen for gårdejer Knud Jørgensen, Øs
ter Stillinge, om godkendelse af udstykning af
matr.nr. 6 a, Øster Stillinge by, i 2 parcel
ler, hvoraf ejeren beholder den ene til fortsat
landbrug, medens den anden agtes afhændet til
helårsbeboelse.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 foreslået,
at udstykningssagen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget .
D.K..713.111.51/74.
ejendommen matr.nr. 19 c, Holmstrup.
Landsretssagfører Helge Petersen har 17.4.
1974 for Knud E. West A/S, København, til god
kendelse fremsendt udkast til deklaration vedr.
11 parceller fra ovennævnte matr.nr., idet an
søgeren samtidig har forespurgt, om det vil
kunne godkendes, at parcellerne omfattes af
grundejerforeningen '^arielund'1, der vedrører
naboarealerne.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at deklarationen, der er i overensstemmelse
med parcelsalgserklæringen, godkendes, - samt
at det godkendes, at de to udstykningsområder
får fælles grundejerforening under navnet "Marielund".

c. Vedr.

D.K..777.8.711.5.
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29.7.1974.
p
Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

Anbefales.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

^9.7.1974.

d. Udstykningsplan for matr.nr. 11 c, Bildsø byA
Kirke St 1111 rige sogn?
Ansøgning af 24.6,197'* fra landinspektør
Uffe Flemberg om godkendelse af forslag til
udstykningsplan for ovennævnte ejendom, der
agtes afhændet til sommerhusbebyggelse.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at udstyknings forslaget ikke godkendes, idet
matr.nr. 11 £ ligger uden 1er bygningsvedtæg
tens godkendte sommerhusområde, ligesom ejen
dommen heller ikke i dispositionsplanen er ud
lagt til sommerhusbebyggelse.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

D.K.,777.8.711.5.

6. BOLIGTAGER.
a. Vedr. ejendommen Lindevej 21.
Skoleinspektør A. Kragh Jørgensen har 1.
7.1974 anmodet om, at pågældendes ansøgning om
tilladelse til at inddrage I. sals lejligheden
i ovennævnte ejendom optages til fornyet over
vejelse.
Boliganvisningsudvalget kunne 11.7.1974
fortsat ikke anbefale, at ansøgningen imødekom
mes .
(Se mødet 10.6.1974, pkt. 10 b).
D.K..778.54.33-21.
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Kunne fortsat ikke
imødekommes•

b. Vedr. ejendommen Set. Jørgensgade 4,
Ansøgning af 1.7.1974 fra Birgit og Hans
Otto Rasmussen om tilladelse til at inddrage
en 2 værelsers lejlighed på I. sal i ovennævn
te ejendom til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.59-4.

Blev imødekommet.

o. Vedr. ejendommen Set. Jørgensgade 37.
Ansøgning af 3.7.1974 fra Per Nielsen om
tilladelse til at inddrage en 3 værelsers lejlighed på I. sal i ejendommen til eget brug.
'Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.59-37.

Blev imødekommet.

i. Vedr. ejendommen Valdemarsgade 5.
Ansøgning af 26.6.1974 fra Dyhrs
skole am tilladelse til at ned
lægge en 3 værelsers lejlighed i ejendommens
forhus til brug for indretning af undervis
ningslokaler.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.84-5.

Blev imødekommet.

29.7.1974.
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Vedr. matr nr. 32 ä, Landsgrav.
Ansøgning af 25.6.1974 fra arkitektfirma
et Erik L Hansen, Glostrup, for indkøbs firma
et Inco, Slagelse, om godkendelse af et projekt til udvidelse af bestående fødevare- og
engroslager på matr.nr. 32 a, Landsgrav, belig
gende Kursørvej, - samt om tilladelse til at
flytte -lt?n eksisterende overkørsel ca. 45 m
længere mod Kcrsør.
økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at projektet anbefales overfor byudviklingsud
valget og fredningsnævnet under forudsætning
af, at den på tegningen anførte beplantning ud
føres, samt oa betingelse af,
at der foretages en separering af ejendommens
afløbssystem, såiedes at alt spildevand fra
toiletter føres til opsamlingstank, at det
grå spildevand fortsat føres til trixtank og
•videre til den nu anvendte recipient, medens
tag- og andet overfladevand som hidtil føres
til regnvandsledning, og
at der anlægges et passende antal parkerings
pladser.
Lb.nr. 81/72 A II.

8. SOCIALSAGER.

100

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 12. august
1974, kl. 19.00.

Fraværende: Merete Astrup» Holger Jensen? FrQ.de
Hansen og Carl Veysmann Jensen.
Inden mødet foreslog M. Elvensø overflyttet fra lukke
de til åbne døre pkt. 7 d. Dette forslag blev forkastet med
14 stemmer mod 2 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme.
Til behandling forelå:
1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Cirkulæreskrivelse af 30.7.1974 fra Kommunera. - ax. Til efterretning,
nes Landsforening vedr. afskaffelse af over
flødig dobbeltadministration, - vedlagt lov
nr. 311 af 19.6.19?4 om ændring af forskeTTige lovbestemmelser om kommunal og amtskommunal
administration m.v.
D.K..073.5.

b. Lov nr. 264 af 22.5.1974 om ændring af kilde
skatteloven.

D.K..713.073.551.

c. Lov nr. 260 af 22.5.1974 om ændring af kilde
skatteloven.
D.K..713.073.551.

d. Lov nr. 262 af 22.5.1974 om ændring af lov om
sømandsskat.
D.K..713.073.551.

e. Lov nr-. 303 af 14.6.1974 om ændring af lig
ningsloven.
D.K..713.073.551.

f. Bekendtgørelse af overenskomst af 7.3.196g med
Singapore til undgåelse af dobbeltbeskatning
for såvidt angår indkomstskat, - vedlagt vej
ledning af 17?6.19?4 til samme?
D.K..713.073.551.

g. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 253 af
21.5.1974 om merværdiafgift af offentlige in
stitutioners fremstilling af varer og ydelser
til eget brug.
D.K..713.336.223.
h. Finansministeriets cirkulære af 12.6.1974 om

merværdiafgift af offentlige institutioners
rengøringsarbejde og vask samt fremstilling af
tryksager?
D.K..713.336.223.

12 JB.1974.
i. Boligministeriets cirkulæreskrivelse af 23.7.
1974 om tilskud til nybyggeri af kontorer og
butikker i forbindelse mej afholdte udgifter
til merværdiafgift.
•
D.K..713.336.223.

k. Orientering tff juli 1974 fra Statens Levneds*
r.iddolinstTiut og Veteriyerdirektoratet. * in*
deholdende 5 bekendtgørelser fra miljøministe
riet.

D.K..773.1.

l. Nyt fra miljøstyrelsen, nr. 7, 9 og 10> 1974.
D.K..777.8.628.39.073.551.
D.K..777.8.628.443.
bi. Vejledninger fra miljøstyrelsen ob henholdsvis

spildevand og svømmebassiner.
D.K..777.8.628.2.
D.K..773.47.
n. Boligministeriets cirkulæreskrivelse af 25.6.
1974 om boligsikring til udsanerede.
D.K..778.532.2.

o. Boligministeriets fremsendelsesskrivelse af
juni 1974 med tillæg nr. 2, 3, 4 og 5 til byg*
ningsreglementet af lÿ?2,

D.K..785.073.551.
p. Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære
af 2.7.1974 om ændring af don statslige vejad*
ministration.

D.K..811.073.551.
for offentlige arbejders cirkulære
q- Ministeriet
af 22.7.1974 om kilometerafmærkning og kantafeærkning langs offentlige veje.
D.K..811.073.551.

Vestsjællands amtskommune, amtsvejvæsenet, har
29.7.1974 fremsendt meddelelse om resultatet
af de mod politimyndighederne afsluttede for*
handlinger om opsætning af D • 18/D 19 tavler,
afmærkning af tættere bebyggede oaglasr, pi
hovedlandeveje og landeveje?
D.K..811.625.746,53.
s. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 320
af 20.6.1974 om ændring af den i landbrugslo*
vens S 16, Ittr TT omhandlede beJ.tfb.gran...
D.K..823.11.073.551.

MS

12.8.1974.
t. Bekendtgørelse af overenskomst med Sverige om
grænsearbejderes adgang til dagpenge af aroej dsløshedsforsikringen?

D.K. .,836.86.073.551.

u. Lov nr. 317 af 19.6.1974 om ændring af lov om
arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring
m.v.

D.K..836.86.073.551.
v. Lov nr. 330 af 19.6.1974 om ændring af lov om
almindelig arbejderbeskyttelse (bygherreansvar).
D.K..839.4.
X. Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 2.7.
1974 om internt sikkerhedsarbejde ved byggeog anlægsarbejde.
D.K..839.4.
y. Socialministeriets cirkulærskrivelse af 14.61
1974 om overførsel af opgaver indenfor børne
tilskuds- og pensionsområderne fra socialmini
steriet til sikringsstyrelsen?
D.K..841.8.

z. Lov nr. 324 af 19.6.1974 om sygehusvæsenet.

D.K..842.11.073.551.

c. Socialministeriets bekendtgørelse af 1.6.1974
om uddannelse til børneforsorgspædagog og om
sorgspædagog.
D.K..842.7.073.551.
ø. Meddelelser, nr. 3> 1974, fra socialministeri
et .
D.K..848.073.551.

aa. Socialministeriets bekendtgørelse af 1.7.1974
om befordringsgodtgørelse i henhold til lov om
offentlig sygesikring.
.
D.K..848.073.551.
ab. Lov nr. 314 af 19.6.1974 om ændring af lov om
offentlig sygesikring.

D.K..848.073.551.

ac. Sikringstyrelsens bekendtgørelse nr. 273 af
28.5.1974 om arbejdsgiveres fritagelse for
forpligtelsen tilsat udbetale dagpenge til
lønmodtagere’med kortvarige eller tilfældige
arbejdsforhold (løsarbejdere) og om pligt til
at indbetale bidrag til dagpengefonden ror
disse arbejdere?1^
D.K..848.073.551.

12.8.1974

ad. Socialministeriets cirkulärskrivelse af 20.6.
1974 vedr, ophævelsen af den almindelige ad
gang til befordrîngügodtgjreise txl benandjing
cg undersøgelse hos alment praktiserende läfije
ôgspeccallage.

D.K..3*8.073.551.

ae. Socialministeriets cirkulære af 27*6.1974 om
maksimumsgranser for de refusionsberettigede .
udgifter for daginstitutioner, alderdomshjem
og plejehjem.
D.K..848.431.073*551»
D.K.,842.7.073.551.
af. Undervisningsministeriets cirkulære af 22.5.
1974 om folkeskolens specialundervisning af
læseretarderede elever.
D.K..851.19.

ag. Meddelelser, nr. 5 og 6, 197*4, fra Monopoltil
synet.
D.K..003.13.
ah. Seretning for 1973z74 fra Slagelse Gymnasium
cg H.P- Kursus.
D.K..851.077.7.

ai. Investerings- og låneramme for året 1975/76.
I skrivelse af 29.5.1974 meddelte inden
rigsministeriet og Kommunernes Landsforening,
at der er indgået overenskomst om investe
rings- og låneramme for året 1975/76.
Investeringsrammen er fastsat til 91>3 %
af rammen for 1974/75 - for Slagelse
11,528 mill. kr. - men dispensationsbeløbet er
samtidig væsentligt forøget i forhold til
1974/75. Ministeriets brev om dispensationer
fer 1974/75 synes også klart at give begrundet
fermodning om væsentlig dispensation for
1975/76. Mundtligt har ministeriet givet ud
tryk for, at det ved budgetlægning var rime
ligt at regne med investeringsramme på 7 “
8C3,- kr. pr. indbygger, eller 24 - 25 mill.kr.
Reglerne for lånebegrænsning, hvor anlægs
udgift svarende til 3 % af kommunens beskat
ningsgrundlag i 1975/76 skal fuldt selvfinan
sieres, betyder efter al rimelig.' sandsynlig
hed, at kommunen ikke får lånemuligheder bort
set fra den også hidtil åbnede mulighed for at
låne til ejendomserhvervelser undtagen erhver
velser til administrations- og institutions
formål.
D.K..073.521.75/76.

12.8.1974.
ak. Nedsættelse af statsrefusion til boligsik
ring.
Kommunernes Landsforening har 4.7.1974
meddelt, at landsforeningen - i forbindelse
med folketingets vedtagelse om nedsættelse
af statens refusion af kommunens udgifter til
boligsikringsydelser fra 60 J til 40 % - un
dersøger virkningerne af de øvrige ændringer
af boligsikringsreglerne og senere vil frem
sende orientering herom.

D.K..073.526.74/75.
al. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 25.7.1974 vedr. tjenesteboligbidrag og boliçbidrag for og vedligeholdelse af statens
lejeboliger.
— .

D.K..073.542.
•am. Meddelelse af 2.6.1974 fra Kommunernes Lands
forening om sammensætningen af foreningens
bestyrelse efter delegeretmødet den 1376.1974.
D.K..075.711.

an. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 27.6.1974 vedr. de pr. 1.4.1974 gældende
satser for egenpension og ægtefællepension.
(tillæg til pensionsregulativ for kommuner
uden for hovedstadsområdet).
D.K..087.41.

ao. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 20.6.1974 vedr. godtgørelse for benyttelse
af eget befordringsmiddel i kommunens tjeneste.
D.K..087.41.
ap. Kloakering i Sønderupnørre by.
Dommeren i Korsør har 18.7.1974 frem
sendt en af landvæsenskommissionen den 15.7.
1974 afsagt kendelse, hvoraf fremgår, at kom
missionen har godkendt det fremlagte regnskab,
herunder udgiftsfordelingen, vedr. kloakering
i Sønderupnørre by.
D.K..777.8.628.2.
aq. Skrivelse af 28.6.1974 fra miljøministeriet
vedr. by- og landzonelovens administration på
de små øer.

D.K..777.8.711.4.073.551.

12.8.1974

ar. Skrivelse af 9.7.1974 fra Kommunernes Lands
forening vedr. diverse personaleorganisatio
ners tiltråden a ? "Tillidsmandsregier for per
se r.ale beskæftiget udon for hovedstadsområdet*.
D.K..831.523.4.
as. Ktmmunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 30.7.1974 vedr. Tillag til overenskomst
(1973) for ikke-tjenestemåndsansatte laborantelever7 laboranter cg laboratorieteknikere
ve ir.,aflønning af laborar.telever i tidsrummet
1. april 1974 til 31. marts 1975).
D.K..832.

at. Kommunernes Landsforening har 27.6.1974 frem
sendt overenskomst mellem foreningen og For
bundet for offentligt ansatte/Dansk Kommunal
Arbejderforbund, om aflønning m.v. af ikketjenestemandsansatte tilsynsførende ansat ved
husmoderafløsningy-og hjemmehjælpsordninger."
D.K..832.
au. Kommunernes Landsforening har 11.7.1974 frem
sendt bilag til arbejdsmandsoverenskomst af
4,9.1973 vedr. fortolkning af undtagelsesbe
stemmelsen i arEéjdsmandsoverenskomstens § 17»
st<. '2 a angående skur og skurpenge.
D.K..832.
av. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 4.7.1974 vedr. '’Aftale om klassificering af
og særlige ansættelsesvilkår for tjenestemandsansat oivilforsvarspersonale i civilforsvars- ~
cr.råder uden for hovedstadsområdet" samt
wlveren3kcmst om Ign- og, ansættelsesvilkår for
ix.<e-tjenestemandsansat civilfors-varspersonale
i oivilforsvarsområder uden-for hovedstadsomFåd'gp-a? T7T.T374",-------------------------------------------D.K..832.
ax. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskrivelse
af 23.7.1974 vedr. Retningslinier for behand
ling af uoverensstemmelser mellem Kvindeligt
Arbejderforbund og landsforeningen om konkrete
rengøringsassistentsagerT
D.K..832.

12.8.1974.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Ansøgning af 21.2.1974 fra Andelsselskabet Lil
le Bbberup-Næsbyskov vandværk om yderligere
kommunegaranti for tt -lån i Kreditforeningen af
kommuner i Danmark på kr. 207.Ö00,-, 57. serie*
7 X» til brug ved en udvidelse af det oprinde
ligt projekterede ledningsnet.
(Slagelse kommune har tidligere meddelt selska
bet kommunegaranti for l&n i Kreditforeningen
af kommuner i Danmark på ialt kr. 150,000,-).
Værkudvalget har 8.4.1974 anbefalet ansøg
ningen på betingelse afA at selskabet fremsen
der plan med dimensionsangiveIse over det led
ningsnet, der kommer til at høre til vandvær
ket.
Økonomiudvalget kunne 29.7.1974 ikke anbe
fale ansøgningen på grund af investeringsrammen.

Et forslag fra M. Elvensø
om ansøgningens imødekom
melse blev forkastet med 14
stemmer mod 2 stemmer, idet
1 medlem undlod at stemme.
Herefter kan ansøgnin
gen ikke imødekommes.

D.K..073.5.

b. Investeringsramme 1974/75.
I skrivelse af 5.7.1974 har indenrigsmini
steriet meddelt, at den tidligere tildelte in
vesteringsramme, kr. 12.627.000,-, efter anmod
ning er forhøjet med 6,3 mill. kr. til
kr. 18.927.000,-.
Forhøjelsen betyder, at .der er fuld dæk-,
ning for følgende igangværende arbejder, for
hvilke der er sluttet kontrakt om fast tid og
pris:
II. etape af Søndermarksskolen.kr. 5.234.000,Tilbygning tilMarievangsskolen 2.760.000,Svømmehal................................................ 8.25I.OOO,Regnvandsbassin.................................. 883.000,Foreløbig udbedring af rens
ningsanlæg.............................................. 295.000,-

Ialt

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

kr. 17.423.000,-

Økonomiudvalget har 29.7.1974 under forud
sætning af, at skolevæsenet ved besparelser og
udskydelser på Marievangsskolen og Søndermarks
skolen kan spare kr. 8OO.OOO,-, indstillet den
resterende investeringsramme 1974/75
kr. 2,3 mill, anvendt således:
Rensningsanlæg og centrifuge. .. .
bygnxngkr• 1.000.000,—
Fjernvarme, Sydbyen............................ 900.000,1. afdeling af 3. etape af Søn
de rmarksskolen....................................... 300.000,Etablering af kolonihaver.............. 92.000,Andel i spildolie anlæg..................... 25.000,-

D.K..073.521.74/75.
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c. Socialudvalget har 5.‘♦.1974 indstillet, at der
træffes principbeslutning om snarlig opførelse
af en tilbygning til ejendommen Torvegade 22 75 i overensstemmelse med et af bygningsinspek 
toratet udarbejdet skitsefcrslag, samt at der
cmgier.de antages et arkitektfirma og et ingeni;rf_rma til at arbejde videre med planerne.
Sagen er vedlagt skrivelse af 16.4.1974
fra personalet i forvaltningens behandlergrup
per, hvori der gøres opmærksom på de utilfreds
stillende arbejds- og lokaleforhold.
Økonomiudvalget har 29.7.1974 indstillet,
at denne plan foreløbig opgives, og at mulighe
derne fer at få rådighed over hele ejendommen
Torvegade 22 - 26 i stedet undersøges.
D.K..073.54.

12.8.19’
Et forslag fra Inger Nør
gaard om sagens tilbage
sendelse til socialudval
get til fornyet behandling
blev vedtaget.

d. Bygr.ingsændringer i bygningsinspektoratet,
skattevæsen m.v.
Borgmesteren foreslår en række mindre æn
dringer, anslået udgift ca. kr. 25.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget, herunder at
der gives en tillægsbevilling på kr. 25.000,til konto 11 01 09 01 04, 1974/75, Rådhuset,
fast ejendom.
D.K..073.54,

Forslaget vedtoges, - her
under den fornødne tillægs
bevilling.

e. Fra de af byrådet valgte medlemmer af byudvik
lingsudvalget er fremkommet en henvendelse om
udbetaling af diæter ved deltagelse i byudvik
lingsudvalgets møder.
(I henhold til styrelseslovens § 16, stk. 2,
vil diæter kunne ydes, såfremt tilsynsmyndighe
dens samtykke opnås).
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at der ydes sædvanlige diæter.

Helge Jensen forlod mødet
under sagens behandling.
Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

D.K..075.1.

Med 15 stemmer mod 2 stem
f. Tilskud til Vestsjællands Kunstforening.
mer blev ansøgningen imø
Ansøgning af 12.6.1974 fra Vestsjællands
dekommet .
Kunstforening om et tilskud på kr. 2.000,- til
delvis dækning af udgifterne ved diverse udstillingsaktiviteter i den kommende sæson.
Kulturudvalget har 3.7.1974 med 3 stemmer
mod 1 (Kogens Elvensø) anbefalet, at ansøgnin
gen imødekommes (konto.23 03 11 00 06, 1974/75).
Økonomiudvalget har 15.7.1974 anbefalet
kulturudvalgets flertalsindstilling.
D.K..07b.51.

12.8.1974.

g. Industriområde Vest.
Stadsingeniøren har 26.7.1974 fremsendt
forslag til udstykningsplan for den resterende
del af industriområde Vest. Forslaget indebæ
rer:
a. Udstykningen begrænses til det område, der
ligger øst for fredningslinien langs den
projekterede hovedlandevej,
b. Området opdeles i et nordligt område til
større virksomheder og et sydligt område til
mindre virksomheder.
c. Hjorthøjvej forlænges mod vest og nord til
Strandvejen.
d. Karolinevej forlænges mod vest til Hjorthøjve j .
e. Der anlægges en ny vej (arbejdsnavn "Mathildevej”) fra Karolinevej mod syd og vest til
Hjorthøj vej.
f. Der anlægges en stiforbindelse fra Hjorthøjvej gennem området til Strandvejen.
g. Hjorthøj vej bliver facadeløs mod nord, dog
tillades en enkelt indkørsel til mejeriet.
h. Der etableres beplantede afskærmningsbælter
langs Hjorthøj vej s nordside samt langs syd
skellet af parcellerne ved Strandvejen.
Såfremt udstykningsforslaget godkendes,
vil der senere fra vej udvalget fremkomme detal
jeret byggemodningsprejekt.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Forslaget blev tiltrådt.

D.K..777.8.711.5.
h. Vejudvalget har 1.8.1974 indstillet, at der
indføres fuldt stop ved Nordvejs og Kvægtorvs
vejs udmundinger i Volden samt ved Kongelysets
og Set. Jørgensgades udmundinger i Bjergbygade.
Vejudvalgets indstilling er tiltrådt af
politimesteren.
D.K..811.

Vedtoges.

i. Fra diverse beboere i Bredahlsgade, på Bager
vænget og i Holmstrup, er 15.571974 fremsendt
en anmodning om, at der ved busstoppestederne
opstilles læskærme/skure.
Vejudvalget har 1.8.1974 meddelt, at det
er udvalgets opfattelse, at man af hensyn til
konsekvenserne bør afvise ansøgningen.
D.K..811.113.

Med 8 stemner nod 3 stem
mer, idet 6 medlemner und
lod at stenne, vedtoges
det at meddele, at anmod
ningen ikke kunne imøde
kommes •

k. Ve;-dvalget har 1.3.19'’-'« indstillet, at 3 nye
tollgve;e, som er udstykket på matr.nr.
c og
21 £, holr.3trup by, navn gives: Hamle t s ve j ,
carisve; og Gudfredsvej.

1.

eir. daginstitutionstaksterne.
Som vedtaget på byrådets møde den 13.5.
19^-» pkt. 2 h, er socialudvalget anmodet om en
indstilling i anledning af, at den kommunistiske
gruppe 5 5.1974 har foreslået, at byrådet fører
daginstitutionstaksterne i kommunen tilbage til
taksterne før 1,4.1974.
Socialudvalget har herefter 26.6.1974 med
6 stemmer mod 1 stemme vedtaget at indstille,
at iorældretaksterne i daginstitutionerne ikke
tilbagefores, men at man i tilfælde, hvor sær
lige forhold taler derfor fortsat anvender de
gældende muligheder for ydelse af fripladser
ui ever de- fastsatte indtægtsgrænser.
Økonomiudvalget har 8.7.1974 tiltrådt so
cialudvalgets flertalsindstilling.

12.8.197E. Asmund foreslog, at veje
ne i stedet navngives: Am
ledsvej , Hagbardsvej og Marielunden. Arnold Pedersen
foreslog, at en af vejene
benævnes: Solbakken.
Et forslag fra borgmes
teren om, at sagen tilbage
sendes til vejudvalget til
fornyet overvejelse, blev
herefter vedtaget.
1.
Med 15 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges socialudval
gets flertalsindstilling.

D.K..842,711.073.551.
m. Vedr. flagstangen ved Antvorskov.
SiageIseegnens Kulturkreds har 29.1.1974
tilbudt vederlagsfrit at overdrage kredsens
flagstang ved Antvorskov til kommunen.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at tilbudet accepteres.
D.K..852.069.

Med 15 stemmer, idet 2 med
lemmer undlod at stemme,
vedtoges økonomiudvalgets
indstilling.

n. anscgning af 7.4.1974 fra Ungdommens Venner om
kor.r.unegarantl for et banklån på kr.250.000>~
til delvis finansiering af en ny bobiehaï vea
Freierikshojvej.
'
Anbefalet af sportsudvalget.
Økonomiudvalget kunne 29.7.1974 ikke an
befale ansøgningen på grund af investeringsram
men.

Med 15 stemmer mod 1 stem
me, idet 1 medlem undlod at
stemme, vedtoges det at
meddele Ungdommens Venner,
at ansøgningen ikke kan
imødekommes.

D.K..855.3.795.393.

o. Byrådsmedlem Viggo Marker har 6.8.1974 anmodet
or. behandling af følgende forslag:
”Slagelse byråd protesterer overfor regeringen
i ïe urir.elige og aldeles uhensigtsmæssige
ir.ii-'ageIser
a? store
jordarealer til
militære
M
K «■■■■ I'
W
■
■■
■■ .
Viggo Marker har oplyst, at forslaget vil
blive nærmere motiveret på byrådets møde.
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Med 14 stemmer mod 2 stem
mer, idet 1 medlem undlod
at stemme, blev forslaget
forkastet.

12.8.1974.
3. BEVILLINGSSAGER..
Ansøgning om tillægsbevilling.
Ansøgning frå ejendomsudvalget om en til
lægsbevilling pi kr. 10.000;- til konto 02 04
02 06-4, 1974/75* Vedligeholdelse, til dækning
af udgifterne ved istandsættelse af lejligheden
Set. Pedersgade 11, I. tv.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

4. VALG.
a. Fremmedarbejderudvalget har 19.6.1974 oplyst,
at udvalget i sit møae den 12.6.1974 har kon
stitueret sig med
sekretær Tage Olsen som formand.
Øvrige medlemmer:
Arnold Pedersen (fritidskommissionen),
Harry Esklldsen (kulturudvalget),
Børge Madsen (oplysningsforbundene),
Helge Jensen (arbejdsgiverforeningen).
D.K..074.

89
Bevilgedes.

Til efterretning.
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b. Vestsjællands amtskommune har 28.6.1974 anmo
det om indstilling af 2 i kommunen boende per
soner, der er villige til at modtage beskikkel
se som voldgiftsmæna 1 tvistigheder angående
handel med nusdyr.
D.K..074.

Harry Nicolaisen og Johs.
Nielsen indstilles.

c. Arbejdsmand Finn-Ole Søhusa Enghavevej 3* har
27.6.1974 anmodet om fritagelse fra hvervet som
suppleant til ligningskommissionen.
Den kommunistiske gruppe har 2.7.1974 ind
stillet, at matros Palle Hansen, Roarsvej 11,
vælges i stedet.
D.K..074.

Ansøgningen om fritagelse
blev imødekommet, - og
indstillingen fra den kom
munistiske gruppe vedta
get.
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12.0.1974.
gor luklo dt døre.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. regulering af gadehjørnet Østre Alle -

Aosenklllevej,
Under henvisning til den på byrådetsi møde
den 15.7.197*» pkt. 4 a, til vejudvalget givne
bemyndigelse om afholdelse af åstedsforretning
aed henblik på at erhverve et ca. 4 m2 stort
areal af ejendommen matr.nr. 4 b af Slagelse
markjorder, har udvalget 2.8.1974 meddelt, at
udvalget påny har drøftet projektet og vedtaget
at opgive den påtankte arealerhvervelse, idet
den ønskede regulering af gadehjørnet kan fore
tages indenfor rammerne af det udlagte vejareal.
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Udvalgets ændrede vedta
gelse blev tiltrådt.

D.K..073.511.1.

b. Ansettelse som tjenestemand.
Økonomiudvalget har 22.7’1974 indstillet,
at der meddeles kontorassistent Paul Nielsen,
borgmesterkontoret, tjenestemandsansættelse som
ko min-_ne assistent fra 1.6.1974.
D.K..075.5.084.

Vedtoges med 16 stemmer
mod 1 stemme (M. Elvensø,
der principielt ikke kan
gå ind for tjenestemands
ansættelser).

c. Ansættelse som tjenestemand.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 indstillet,
at der meddeles, kontorassistent Erik Eliaesen,
bogholderiet, tjenestemandsansættelse som kom
muneassistent fra 1.6.1974.
D.K..075.5.084.

Vedtoges med 16 stemmer
mod 1 stemme (M. Elvensø,
der principielt ikke kan
gå ind for tjenestemands 
ansættelser).

d. Indplacering i assistentlønrammen.
Kulturudvalget har 27.5.1974 indstillet,
at >kontorassistent Ildiko tforvath. Centralbib
lioteket, indplaceres 1 assis tent lønrammen.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

Kommunernes Landsforening har 24.7.1974
meddelt, at landsforeningen ikke vil modsatte
sig, at den pågældende ansættes og aflønnes som
assistent i lønramme K 10/12 (15/21).
Økonomiudvalget har 5.8.1974 indstillet,
at pågældende indplaseres i lønramme K 10/12
(15/21) med virkning fra 1.5.1974.
D.K..084.

e. Sekretærbistand til vurderingsformanden.
Vurderingsformanden har 3.7.1974 anmodet
om, at datoen for kommunens overtagelse af
sekretærbistanden til vurderingsformanden æn
dres fra 1.4.1975 til 1.3.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..713.111.073.551.
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Blev imødekommet.

12.8.1974.

f. Tunneler og bro i Slagelse Sydby.
I forbindelse med byggemodningen af Slafgelse Sydby skal der i henhold til byplanved
tægt nr. 6 udføres følgende niveaufri skæringer
mellem veje og stier:
a. Tunnel under Antvorskov Alle.
b. Tunnel under Sdr. Ringgade.
c. Bro over Næstvedbanen.
d. Tunnel under Idagårdsvej.
Vejudvalget har 29.7.1974 foreslået, at
tunnelen under Antvorskov Alle udføres i efter
året 1974 og indstiller i denne forbindelse:
At firmaet "Viaplan A/S" antages som rådgiven
de ingeniør vedr. arbejdet.
At arbejdet udbydes i bunden licitation mellem
firmaer, der udvælges efter forhandling med
Viaplan A/S.
At der til arbejdet gives en byggemodningsbe“ villing på kr. J45.OOO,- (konto 71 19 20-02,
Idagård, vej anlæg).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.

Vej udvalgets forslag ved
toges.

g. Slagelse Renseanlæg.
Vej udvalget har 24.5.1974 indstillet, at
der på renseanlægget opføres en særlig bygning
til slamcentrifuger samt 2 biologiske filtre.
I forbindelse hermed indstiller udvalget:
at firmaet I. Krüger A/S antages som rådgivende
ingeniør vedr. de 2 arbejder,
at bygningen til slameentrÄfuger udbydes i li
citation snarest,
at 2 biologiske filtre udbydes i licitation
snarest,
at tilbud fra I. Krüger A/S vedr. maskinelle in
stallationer antages,
at der til de 2 arbejder gives følgende bevil
linger (på grundlag af overslagstal):
centrifugehus.................................. kr.
700.000,biologiske filtre......................... - 4.100.000,-

Vedtoges under den af øko
nomiudvalget nævnte forud
sætning med den tilføjelse,
at de af vej udvalgets nævn
te dispensationer er ufor
nødne .

kr. 4.8OO.OOO,dog således, at udgifterne fordeles over
regnskabsårene 1974/75 og 1975/76 (konto
72 09 06 00 -05), samt
at der søges de fornødne dispensationer fra
anlægsstoppet og investeringsrammen.
Anbefalet af økonomiudvalget således, at
der i 1974/75 anvendes kr. 1 mill., heraf
kr. 700.000,- til centrifugebygnir.gen.
D.K..777.8.628.3.
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12.8.197
Ansættelse af formand på forbrændingscentralen.
Vej udvalget har 11.7.1972* indstillet» at
smed John Frandsen» der siden 11.5.1973 har væ
ret ansat pi forbrændingscentralen» ansættes
son formand» foreløbig på prove i Î år,med ind
placering i lønramme K 15 (20/24).
Udvalget har endvidere indstillet» at der
ydes pågældende telefontilskud» idet han har
erklæret sig villig til at oprette telefon» så
fremt kommunen forskudsvis vil afholde udgiften
ved oprettelsen.
Anbefalet af økonomiudvalget med virkning
fra 1.2.1974.
D.K..777.8.628.43.084.

i. Regulering af vejkrydset Grønningen - Strudsbergsvej - Etterojergvej,
Vejudvalget har 11.7.1974 indstillet» at
oyrådet træffer beslutning om i henhold til be
stemmelserne i kapitel 5 i lovbekendtgørelse
nr. 123 af 11.9.1972 om offentlige veje at på
lægge følgende ejendomme oversigtsservitut:
1. Matr.nr. 278 s» Slagelse markjorder, tilhø
rende disponent Ib Kantsø, Etterbjergvej 2, ca. 9 m2.
2. Matr.nr. 55 hx, Slagelse markjorder, tilhø
rende konsulent Jørgen Nielsen, Strudsbergsvej 35» - ca. 84 m2.
Endvidere har udvalget indstillet:
at et mellem vejudvalget og ejeren af matr.nr.
2”8 s» disponent Ib Kantsø, indgået forlig
godkendes. Der ydes ingen kontant erstatning,
men kommunen aflyser en tidligere tinglyst
cversigtsservitut på et ca. 65 m2 stort
areal, hvor oversigtsservitutten er overflø
dig efter krydsets forlægning» og
at spørgsmålet om erstatning til ejeren af
matr.nr. 55 hx» konsulent Jørgen Nielsen,
henvises til afgørelse ved taksationskommis
sionen for Vestsjællands amtsrådskreds» idet
ejeren, ikke har kunnet godkende et af vej ud
valget afgivet forligstilbud om en samlet er
statning på kr. 4.000,- men har ønsket er
statningen fastsat af taksationskommissionen.
Det afgivne forligstilbud foreslås fastholdt
overfor taksationskommissionen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.3.711.6.
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Vedtoges.

Vedtoges.

12.8.1974.
k. Socialudvalget har 18.7.1974 indstillet, at
følgende fra 1.9.1974 ansættes som skolelæger:
læge Simon Spragge, Gerlev, ved Østre skole,
Vest re skole, Marie vangs skolen og Lille Valby
skole.
læge Sven Gade, Slagelse, ved Møllegårdsskolen,
Nørrevangsskolen og Dyhrs skole og
læge Frode Jensen, Slagelse, ved Søndermarksskolen, Stilllnge skole, Hallelev skole, Ottgstrup skole, Havrebjerg skole og Landsgrav fri
skole.

Vedtoges.

Udvalget har oplyst, at ingen af ansøgerne
til den opslåede stilling som skolelæge har øn
sket ansættelse ved alle kommunens skoler, og
at den foreslåede opdeling er i overensstemmel
se med den opdeling af skolerne, som er sket
for skolesundhedsplejerskernes vedkommende.
Skolekommissionen har 31.7.1974 meddelt,
at kommissionen kan godkende den foreslåede
skolelægeordning, og den konstituerede kredslæ
ge, Erik Flemming Poulsen, har 21.7.1974 med
delt, at ingen af ansøgningerne giver embedslæ
gen anledning til bemærkninger.
D.K..851.171.2.
Byrådet kunne principielt
1. Kloakarbejde i Sydvestbyen.
godkende projektet og ved
Vej udvalget har 9.5.1974 fremsendt pro
tog samtidig at bemyndige
jekt til nye kloakledninger i kvarteret omkring
vej udvalget til at for
Rugvænget og Lillevangsvej omfattende:
handle med ejerne af de
ejendomme, der berøres af
a. Nye regnvandsbassiner ved Rugvænget og ved
projektet.
LiIlevangsgården samt ombygning af Landsgrav
gadekær til regnvandsbassin.
b. Nye regnvandsledninger fra bassinet ved Rug
vænget til bassinerne ved Lillevangsgården
og ved Landsgrav gadekær samt sideledning
c. Ny\pilàêvân8sïeaninç fra Landsgrav gadekær til LiIlevangsgården samt
sideledning til LillevangsUdgifterne er anslået til kr. 1.200.000,-.
parken.
Udvalget har i forbindelse hermed indstil
let:
at projektet godkendes,
at der gives en bevilling på kr. 1.200.000,- til
arbejdet,
at vej udvalget bemyndiges til at forhandle med
ejerne af de ejendomme, der berøres af pro
jektet,
at arbejdet udføres af kommunens egen entrepre
nørafdeling,
at arbejdet påbegyndes, så snart de nødvendige
forhandlinger med grundejerne er afsluttet,
samt
at arbejdet fremmes uden forudgående forelæg
gelse for landvæsenskommissionen, forudsat
at der opnås forlig med de berørte grundeje
re.

»s

12.8.197
Udvalget har oplyst, at kloakprojektet er
en nødvendig forudsætning for, at kommunens
arealer i Sydvestbyen kan byggemodnes.
Økonomiudvalget har 29.7.1974 tilbage
sendt sagen til vejudvalget med bemærkning, at
arbejdet på grund af investeringsrammen ikke
kan fremmes før 1975/76.
Vejudvalget har herefter påny fremsendt
sagen med anmodning om, at byrådet tager prin
cipiel stilling til projektet.
D.K..777.8.711.5.

m. Byggemodning af matr.nr. 1 a, Landsgrav bya
*Liilevang3gården*.
Vejudvalget har 9.5.1974 fremsendt pro
jekt vedr. detailkloakering og vejanlæg i for
bindelse ned byggemodningen af kommunens ejenaom matr.nr. 1 a, Landsgrav by> omfattende føl
gende arbejder:“
1. Detailkloakering med separate ledninger for
spildevand og regnvand,
2. En 270 m lang strækning af den nye "forde
lingsvej ", der skal forbinde Skælskørvej og
Korsørvej.
3. "LiIlevangsvej s vestforlængelse", der skal
forbinde den nuværende Lillevangsvej med
fordelingsvej en.
4. "Stamvej syd-vest", der anlægges fra forde
lingsvejen mod syd gennem det nye boligom
råde.
5. Alle de på matr.nr. 2 a beliggende boligve
je og stier.
“
Udstykningen omfatter ialt 142 parceller
med en gennemsnitlig størrelse på ca. 1.000 m2.
Udgifterne ved kloakarbejdet er anslået
til kr. 1.300.000,-, og udgifterne ved vejar
bejdet er anslået til kr. 4.100.000,-, ialt
kr. 5.400,000,-.
I forbindelse med projektet har vejudval
get indstillet
at projektet godkendes,
at der gives en bevilling på kr. 5.400.000,til arbejdet,
at alle kloak- og vejarbejder i forbindelse med
ferdelingsvejen og det syd for fordelingsve
jen beliggende område udbydes i offentlig
licitation,
at alle kloak- og vejaebejder i forbindelse med
det nc rd for fordelingsvejen beliggende om
råde udføres af kommunens egen entreprenør
afdeling, samt
at arbejdet påbegyndes snarest muligt, idet
kloakarbejdet fremmes uden forudgående fore
læggelse for landvæsenskommissionen.

11«

Vejudvalgets indstilling
af 9.5.1974 blev vedtaget,
idet dog udvalgets æn
dringsforslag om, at alle
arbejder udføres af kommu
nens entreprenørafdeling#
blev vedtaget med 11 stem
mer mod 5 stemmer, idet 1
medlem undlod at stemme.

12.8.1974.
Som følge af, at arbejdet strækker sig
over 2 - 3 år er det udvalgets hensigt at af
holde 2 licitationer, således at første lici
tation, der ønskes afholdt nu, kun omfatter 1.
etape, mens den anden licitation, der ønskes
afholdt om nogle år, omfatter 2. etape, hvil
ket indebærer, at den ansøgte bevilling ikke
vil blive brugt fuldt ud i 1974/75, men en væ
sentlig del af bevillingen vil først blive
brugt i et senere regnskabsår.
Økonomiudvalget har fer sit vedkommende
anbefalet projektet.
Vej udvalget har herefter efter anmodning
fra økonomiudvalget fremsendt en kort tidsplan
og betalingsplan samt et forslag om, at alle
arbejder udføres af kommunens entreprenørafde
ling.
D.K..777.8.711.5.

6. LEGATSAGER.
Vedr. C.A. Lindberg cg hustrus legat.
Socialudvalget har henholdsvis 27.6. og
17.7.1974 indstillet, at 2 ledige legatportio
ner på kr. 75,- halvårlig, der vil være at ud
dele af byrådet og sognepræsterne i Slagelse,
tildeles
a. Inga H. Pedersen, Albert Ibsensvej 24, III.,
og
b. Agnes Hansine Christensen, Smedegade 29, st.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.

7. KØB OG SALG AF EJENDOMME.
a. Arealerhvervelse til anlæg af en gangtunnel under Kalundborgvej ved Elmedal.
Vej udvalget har 11.7.1974 indstillet, at
byrådet træffer beslutning om i henhold til ka
pitel 5 i lov om offentlige veje at erhverve
følgende arealer til anlæg af en gangtunnel un
der Kalundborgvej ved Elmedal:
a. Af matr.nr, 6 a, Holmstrup, tilhørende gård
ejer Arne EriksTen, erhverves ca. 605 m2, og
der erhverves rådighedsret over yderligere
ca. 685 m2 under arbejdets gennemførelse.
b. Af matr.nr. 6 be, Holmstrup, tilhørende
Chevron Oil A/37 erhverves ca. 80 m2.
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Byrådet tiltrådte for §it
vedkommende socialudval
gets indstilling.

Vedtoges,
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12.8.1974.
Endvidere har udvalget indstillet:
at et nellem vejudvalget cg Chevron Cil A/S
indgået forlig on en samlet erstatning på
kr. <000,- godkendes t
at sagen for såvidt angår erstatningen til
gårdejer Arne Eriksen sendes til taksations
kommissionen for Vestsjællands amtsråds
kreds til afgp reise, idet Arne Eriksen ikke
har accepteret det af vejudvalget afgivne
forligstilbud cm en samlet erstatning på
kr. 10.000,-, samt
at det overfor Arne Eriksen afgivne forligs
tilbud fastholdes overfor taksationskommis
sionen, idet man ved sagens fremsendelse
henviser til § 51, stk- 2, i lov om offent
lige veje.
Anbefalet af økonomiudvalget, der den 6.8.
1974 har modtaget meddelelse om, at Arne Erik
sen har accepteret forligstilbudet.
D.K..073.511.1.
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b. På foranledning af en ansøgning fra smedesvend
Svend Aa* Christensen om køb af en strimmel
jord på ca. 60 m2 (fremkommet ved omlægning af
Jy ZJastvedvej ) vedtoges i byrådets møde den
10.o.1974, pkt- 7 b, at tilbyde pågældende
arealet for kr. 10,- pr. m2.
Svend Aa. Christensen har herefter 1.7.
1974 forespurgt, om der er sket en fejl, idet
han henviser til, at hans naboer tidligere har
fået tillagt tilsvarende arealer uden vederlag.
Økonomiudvalget har 22.7.1974 efter om
stændighederne indstillet, at arealet overdra
ges vederlagsfrit, dog at køberen betaler om
kostningerne til landinspektør m.v.
D.K..073.511.2.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

c. Salg af ejendommen Landsgravvej 6.
På grundlag af de efter forudgående aver
tering indkomne 6 tilbud på køb af ovennævnte
ejendom har økonomiudvalget 5.8.1974 indstil
let, at et tilbud på kr. 250.001," fra Ketty
og Paul Bruhn Olsen, Søndervang 30, Slagelse,
accepteres.
(Se mødet 10.6.1974, pkt. 5 b).
D.K..073.511.2.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

12.8.1974.
d. Der foreligger referat af et møde den 18.7»
197** nellem forsvarsministeren og borgmesteren»
ved hvilket møde forsvarsministeren har anmodet
kommunen om at afgive tilbud på
1. den‘lille øvelsesplads,
2. den store øvelsesplads og
3« kasernearealet med påstående bygninger ved
Kastanievej, - dog bortset fra lejeboligen
på matr.nr. 256 a og bortset fra værkstedsog garageområdet, der ligger bagest på
grunden mod Rosenkildevej.
Det blev foretrukket , at kommunen afgav
eet tilbud» - med eneste alternativ kommando
bygningen» som justitsministeriet har udvist
interesse for at erhverve.
Økonomiudvalget har 5.8,1974 indstillet»
at der afgives tilbud i henhold til reglerne i
indkvarteringsloven for såvidt angår arealer,
der iflg» denne er undergivet tilbagekøbsret
for kommunen» og at der for de øvrige arealer
tilbydes en pris» svarende til de offentlige
vurderinger.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges
(kr. 3.330.000,- med al
ternativ t kr. J mill, så
fremt kommandobygningen med
passende grundareal ikke
medfølger. Købesummen til
bydes erlagt med kr. 1 mill,
kontant ved overtagelsen og
rest betalt over 10 år mod
forrentning 10 % p.a.).
Eventuelle yderligere
forhandlinger med forsvars
ministeren optages af øko
nomiudvalget .

D.K..867.11.

8. UDSTYKNINGSSAGER.
Udstykning af matr.nr. 1 b, Lille Kongsmark
by, Kirke Stillinge sogn.
Ansøgning af 6.7.1974 fra landinspektør
A. Hartvig Sørensen for gårdejer Herbert An
dersen om godkendelse af udstykning af matr.nr.
Ib, Lille Kongsmark by, Kirke Stillinge sogn,
i K parceller, hvoraf ejeren beholder den ene
til .fortsat beboelse, medens de øvrige agtes
afhændet som sommerhusgrunde.
Økonomiudvalget har 29.7.1974 indstillet,
at udstykningen godkendes på betingelser, der
fremgår af det af stadsingeniørens kontor udar
bejdede forslag til parcelsalgserklæring.
D.K..713.111.52/74.

9“
Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

1»

12.8.197^.

9. BOLIGSAGER.
a. Vedr. ejendommen Glentevej 4.
Ar.sogning af 21. "T -1'?7- fra Aage Boesen om
tilladelse til at nedægge en 1 værelses lej
lighed for sammenlægning med en 3 værelsers
lejlighed i ovennævnte ejendom
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.1^-4.
b. Vedr. ejendommen Slotsalle 21.
Ansogr.ir.g af 22.7.1974 fra ejendomsmægler
Evald Andersen for arvingerne i boet efter afdode Valborg Elise Larsen cm tilladelse til at
sammenlægge en 2 værelsers.cg en 2J værelsers
lejlighed i ovennævnte ejendom.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.69-21.

Blev imødekommet.
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Blev imødekommet.
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a. Vedr. matr.nr. 7 læ, Holr.strup, Wagnersvej 9.
Ansøgning ax’ 27.6.197 4 fra Gerhard Dideriksen cm dispensation fra den på ejendommen
tinglyste byggelinie for opførelse af en gara
ge.
Vejudvalget har 2.8.1974 meddelt, at ud
valget ikke kan anbefale den ansøgte dispensa
tion.
Lb.nr. 190'74 II.

Kunne ikke imødekommes,
idet garagen kan placeres
indenfor byggelinien.

b. Vedr. matr.nr. T k, Sko.se bv.
------ —■
■ ■■ «w------------- “—
Ansogning af 11.7.1974 fra tømrermester
Carlo M. Hansen for bager Henning Kristensen
om tilladelse til at op:pre et nyt eenfamiliehus på matr.nr. 2 k, Skovse by, som erstatning
for pågældendes tidligere hus, der er nedbrær.dt.
Økonomiudvalget har 29.7.1974 indstillet,
at projektet anbefales overfor byudviklingsud
valget cg fredningsnævnet på betingelse af,
at septiotar.k udskiftes med trixtank, og
at afløb fra klosetter føres til en 5.000 1
samletank.
Lb.nr.’299'74.

Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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12.8.1974.

c. Vedr. matr.nr. 3 f, Næsby ved Stranden.
Fra I/S Vemmelev Tømrerforretning er for
ejeren af ovennævnte ejendom, købmand Ellen
Broløs, fremsendt projekt for ombygning på
ejendommen, beliggende indenfor de af amtet be
kendtgjorte byggelinier.
Vejudvalget har 2.8.1974 indstillet, at
byrådet overfor Vestsjællands amtsråd anbefa
ler, at der gives dispensation.
Lb.nr. 458/74.

Vejudvalgets indstilling
vedtoges.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 26. august
1974» kl. 19.00.

Fraværende: Merete Astrup.

Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 384 af
1 □ .7.19 7 4 vedr. forskudsregistrering m.v. for

D.K. .713.073.551.

b. Skattedepartementets cirkulære af 30.7.1974 om
ændring af lov om beskatning af aktieselskaber
m.v. og or. ændring af lov om beskatning ved
sammenslutning af aktieselskaber m.v.
D.K..713.073.551.

c. Boligministeriets bekendtgørelser nr. 356 og
357 af 2.7.1974 om ophævelse af bekendtgøre 1»
ser om henholdsvis regulering af visse byggearoe;1er og om udsættelse af visse bygge- og
anlægsarbejder.

D.K..778.5.073.551.
d. Boligministeriets cirkulære af 27-6.1974 om
frigivelse af midler fra Grundejernes Investe
ringsfond til moderniserings- og opretningsarte;der.
D.K..778.5.073.551.

e. Boligministeriets bekendtgørelser nr. 36I og
362 af 3.7.1974 om Ikrafttræden af lov om æn
dring af lov om boligtilsyn samt af lov om bo
ligtilsyn .

D.K..778.5.078.3.073.551.
f. Boligministeriets bekendtgørelse af 12.8.1974
cm ophævelse af bekendtgørelse om regulering
af visse private byggearbejder.

D.K..^85.
g. Boligministeriets cirkulære af 2.8.1974 om op
hævelse af byggelovens regler om bygningsråd
og arm sbygningsrad.

D.K..’85.073.551.
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a. - t. Til efterretning.

26.8.1974.
h. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 351 af
27-6.1974 om ikrafttræden af § 11 i lov om
styrelse af sociale or visse sundhedsmæssige
anliggender, - vedlagt en af socialministeriet
udsendt pjece om udbygningsplaner på det so
ciale og sundhedsmæssige område.
D.K..841.8.

i. Lov nr. 333 af 19.6.1974 om social bistand,
vedlagt cirkulærskrivelse af 11.7.1974 om lo
ven .

D.K. .842.073.551.
k. Socialministeriets cirkulære af 27.6.1974 om
bortfald af fuld statsrefusion af daginstitu
tioners udgifter til lægetilsyn og tandpleje.

D.K..842.7.073-551.
l. Lov nr. 334 af 19.6.1974 om ændring af lov om
offentlig sygesikring.

D.K. .848.073-551*
m. Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 389 af
22.7.1974 om ændring af bekendtgørelse om til
skud fra den offentlige sygesikring til beta-"
ling af briller, bandager og andre hjælpemid
ler?

D.K..848.073.551.
n. Indenrigsministeriets cirkulære af 28.6.1974
om ydelse af befordring eller befordringsgodt 
gørelse i henhold til lov om sygehusvæsenet og
lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp.

D.K..848.073.551.
o. Socialministeriets bekendtgørelse af 12.7.1974
af aftale af 31.5.1974 mellem Danmark og Sveri
ge om regulering af retten til tillægspension
for såkaldte grænsegængere.

D.K..848.431.073.551.
p. Socialministeriets bekendtgørelser nr. 370« 371
og 372 af 8.7.1974 af Lov om folkepension, Lov
om invalidepension m.v. og Lov om pension og
hjælp til enker m.fl.

D.K.,848.431.073.551.
q. Vejledning i regionplanlægning nr. 1, udsendt
af miljøministeriet 5.8.1974 .

D.K..777.8.711.2.073.551.
r. Kommunernes Landsforening har 13-8.1974 frem
sendt bilag til overenskomst vedr. husmoderaf
løsere og hjemmehjælpere angående befordrings
godtgørelse, arbejde i forskudt tid på søn- og
helligdage samt ændring af reglerne om refusion
ved garanterede lønordninger.
D.K..832.

m

26.8.1974
s. Kommunernes Landsforening har 6.8.1974 frem
sendt tjenestemandsaftaler og overenskomster
vedr. sygeplejersker ved alderdomshjem, og pTejehjejn mTv. samt sundhedsplejersker.
D.K..832.

t. Kommunernes Landsforening har 15-8.1974 frem
sendt overenskomst vedr. løn- og ansættelses
forhold .for ikke-tjenestemandsansatte hjemmesy
geplejersker samt tillægsaftale om overenskomst
fer ledende hjemmesygeplejersker med udvidet
arbejdsområde .
D.K..842.14.

2. ANDRAGENDER,QQ FORSLAG.
a. Ændringer i kommunens kapitalkonti.
Økonomiudvalget har 12.8.1974 foreslået,
at avancen, kr. 74.668,54, for salget i
1967'68 af forplejningshjemmet, Marievej 2,
henlægges til jordfonden.
Udvalget har endvidere foreslået fonds
fusion i forbindelse med regnskabsafslutningen
1973/74 af:
konto 59 C7 00 CO 03, Anlægs- og
fcrr.yelsesfond vedr. slagtehus
og kodkontrol, beholdning pr. 31.
3-1974............................................................ kr.
8.433,18
og
kento 59 08 00 00 07, Kvægtorvets
reservefond, beholdning pr. 31-3197-................................................................ - 154 .202,34

Ialt

9!
Forslagene vedtoges med d
ændring, at tilføjelsen o
anvendelsen af henlægge ls<
til dispositionsfonden ud
går.

kr. 162.635>52

til konto 58 01 02 00 05, Kommunens disposi
tionsfond, til senere finansiering af levnedsmiddelkontrollaboratorium.
D.K..073-511-2.D.K..073-526.73/74.

b. Ligningsbeløb til kirkekasser.
Vedtoges.
Slagelse-Korsør prcvstludvalg har 20.71974 anmodef om, at der snarest belejligt udbe
tales ekstra ligningsbeløb til følgende sognes
kirkekasser:
~
Kindertofte: kr. 8.000,-,
Ottestrup:
- 10.C00,- og
Gudun:
- 30.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073-521.74/75-
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c. Parkanlæg- mellem boligblokkene Marievej 1-15»
Ejendomsudvalget har 8.8.1974 indstillet,
at et af kommunegartneren udarbejdet projekt af
24.7.197^ til etablering af ovennævnte parkan
læg udføres, - idet udvalget samtidig har an
søgt om en tillægsbevilling på kr. 6.500,- til
konto 02 04 04 07 02, 1974/75, Andre udgifter,
til dækning af etableringsudgiften.
Vedligeholdelsesudgiften det 1. år er be
regnet til kr. 3-000,-, og udvalget har oplyst,
at der ikke er taget hensyn hertil ved budget
lægningen for 1975/76.
Anbefalet af økonomiudvalget, - der har
ansøgt arbejdsformidlingen om, at arbejdet ud
føres som beskæftigelsesarbejde.’
D.K..073.54.

M. Elvensø foreslog, at be
boerne på Marievej pålægges
udgifterne til forrentning
og afskrivning af anlægget
samt de fremtidige vedlige
holdelsesudgifter.
Dette forslag blev
forkastet med 17-stemmer
mod 2 stemmer, idet 1 med
lem undlod at stemme.
Herefter vedtoges ejen
domsudvalgets indstilling
med 18 stemmer mod 2 stem
mer .

d. Regnskab for Slagelse almennyttige Boligsel
skab .
Dansk almennyttigt Boligselskab har 7.6.
197^ til godkendelse fremsendt regnskab og re
visionsprotokollat for 1973 vedr. Slagelse al
mennyttige Boligselskab.
Anbefalet godkendt af økonomiudvalget.
D.K..778.532.073.526.

Godkendtes.

e. Vedr. Slagelse Svømmehal.
Stadsingeniøren har 26.7.1974 fremsendt et
af stadsingeniørens kontor udarbejdet forslag
og overslag vedr. etablering af udenomsfacili
teter ved svømmehallen, herunder færdiggørelse
af vejanlæg, beplantninger, belysninger m.v.
Udgifterne er anslået til kr. 825.000,- incl.
bio m s .
Ejendomsudvalget har 8.8.1974 indstillet,
at projektet godkendes, samt at kommunens gart
ner- og entreprenørafdellng 1 fællesskab fore
står anlægget af udenomsfaciliteterne, - bort
set fra stenrivning og græssåning samt asfalt
arbejde, der udbydes i bunden licitation.
Udvalget har samtidig ansøgt om er. bevil
ling på kr. 825.OOO,- til konto 02 02 01 03 04.
Under henvisning til at der i investerings
planen er optaget til:
Terrænregulering og havearbejder
1974/75.............................................................kr. 494.000,Veje, stier og ‘parkeringspladser.
1975/76............................................................. - 277.000,Udvendig belysning 1975/76................. - 45.000,har økonomiudvalget 19.8.1974 indstillet, at
bevillinger, gives og indenfor investeringspla
nens rammer.
D.K.. 778.4 7 .

Ejendomsudvalgets indstil
ling vedtoges, idet arbej
derne kan udføres indenfor
de af økonomiudvalget fore
slåede terminer.
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f. Færdiggørelse af Antvorskov Alle.
Vedtoges.
Vej udvalget har,8.8.19 74 indstillet, at
Antvorskov Alle færdiggøres 1 1974 og 1975,
idet udvalget samtidig har ansøgt om en bevil
ling på kr. 670.000,- til konto 71 19 22 00 03,
der agtes anvendt med kr. 332.000,- 1 1974/75
cg kr. 339.000,- i 1975/76.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K. .81*1 •
g. reparation af hovedklo ak ledning ved Skovsøpar
ker. .
Vej udvalget har 8.8.197^ ansøgt om en be
villing på kr. 35-000,- til konto 39 02 20 46
CO til udførelse af forskellige reparationsar
bejder på hovedkloakledningen, der fører fra
Søndermarksvej gennem Sxovsøparkens område til
Eyskovvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Bevilgedes.

h. Kørsel med bybus med akseltryk på 8 - 10 tons.
Anbefales.
På foranledning af en ansøgning af 3*8.
197“ fra vognmand Bent Larsen har vejudvalget
9.8.1974 Indstillet, at byrådet overfor politi
mesteren anbefaler, at der meddeles ansøgeren
tilladelse til at køre .med bybusser, hvis ak
seltryk overstiger 8 tons, dog max. 10 tons.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.113.

Vejudvalgets indstilling
vedtoges, - idet der sam
På foranledning af en henvendelse af 27.6. tidig blev givet en til
197- fra læge Sven Gade, Enebærvej 3, vedr.
lægsbevilling på
børns færden på og over motorvejen, udgående
kr. 40.000,fra stianlægget omkring Byskovparken og omlig
gende beboelser har vejudvalget 9-8.1974 ind
stillet, at der etableres et hegn langs motor
vejens nordside på en ca. 1.100 m lang strækning
fra broen over’Skovvej en til underføringen,
suppleret med en beplantning 1 et 10 m bredt
bælte (5 m på hver side af hegnet).
I henhold til et af kommunegartneren udar
bejdet overslag vil udgiften ved projektets
gennemførelse andrage kr. 3O.OOO,-.
Anbefalet af økonomiudvalget, - herunder at
der gives en tillægsbevilling på kr. 40.000,-.
økonomiudvalget har iøvrirt forespurgt arbejdsformidlingen om muligheden for; at arbejdet
kan udføres som beskæftigelsesarbejde.
D.K. .8II.625.7II.I.

i. Herr- langs motorvejens nordside.
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k. Opstilling af tavler for tættere bebygget om
råde .

Vej udvalgets indstillinger
vedtoges.

Vejudvalget har 8.8.1974 indstillet, at et
udarbejdet forslag til opstilling af tavler på
kommuneveje for tættere bebygget område godken
des .
Endvidere har udvalget Indstillet, at de
eksisterende hastighedsbegrænsninger på:
50 km/t på Østre Alle,
50 km/t på Parkvej - Klostergade,
50 km/t på Lillevangsvej
ophæves, således at alle lokale hastighedsbe
grænsninger på kommuneveje, med undtagelse af
40 km/t på FrederikshøJvej ophæves, når bytav
lerne, der markerer den generelle hastighedsbe
grænsning 60 km/t, er etableret.
Endelig har udvalget indstillet, at byrå
det henstiller til amtsrådet:
at der på landevejen gennem Havrebjerg opsættes
bytavler,
at bytavlen på HolbækveJ placeres nord for Val
muevej .
Indstillingerne er godkendt af politimes
teren ved et møde med vejudvalget den 29*7*
1974 .
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..811.625.746.53.
D.K..811.
1. Vedr. Slagelsehallen.
Sportsudvalgets indstilling
Haludvalget har 5*7.1974 ansøgt omet til vedtoges.
skud på kr. 19 .4 68,65 til dækning af udgifterne
ved indkøb m.v. af udsugningsanlæg og mikro
bølgeovn til køkken samt et volleyballnet.
Sportsudvalget har 14.8.1974 indstillet,
at beløbet kr. 19.468,65 ydes som et eengangstllskud til Slagelsehallens drift 1974/75,
idet udgiften foreslås afholdt af konto 20 09
16 00 03, 1974/75, Støtte til sport og andre
ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.
m. Slagelsehallens driftsunderskud 1973/74.
Haludvalget har 5«7«1974 fremsendt regn
skab for 1973/74 og anmodet om dækning af
drlftsunderskudet, der andrager kr. 241.560,91.
Sportsudvalget har 1*4.8.1974 indstillet,
at beløbet kr. 241.560,91 afholdes af konto
20 09 16 00 03» 1973/74, Støtte til sport og

Sportsudvalgets indstilling
vedtoges med 18 stemmer,
idet 2 medlemmer undlod at
stemme•
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anfLre ungdomsformål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 27.5-1971*» pkt. 2 g).

D.K..855.3.795.893.

. 3H7ILLINGSSAGER.
Vedr. nedrivning af bygningerne på ”Frederiks»
minde", matr.nr? 17 c* Skovse.
Ejendomsudvalget har 31.7.1974 ansøgt om
en tillægsbevilling på kr. 6.300,- til konto
02 03 11 06 50, Andre udgifter, 197*4/75» til.
dækning af udgifterne ved nedrivningen af
ovennævnte bygninger samt til annoncering.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

4. VALG.
a. Spcrtsudvalget har 16.8.1974 indstillet, at
byrådet. 1 halledelserne for Vesthallen og Bob
lehallen repræsenteres af Jette Møller Chris
tensen cg Erik Asmund.
D.K..O74.
b. Udenfor dagsordenen.
Borgmesteren foreslog, at der med henblik ]
ændringer i styrelsesvedtægten som følge af den
nye miljølovs ikrafttræden nedsættes et 8-mands
nivalg blandt byrådets medlemmer.
for lukkede døre.
5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Tjenestefrihed uden løn.
Ansøgning af 20.7.1974 fra overassistent
Svend Vedel, skatteinspektoratet, om tjeneste
frihed uden løn i tiden 1.9.1974 - 31.12.1975
i anledning af pågældendes ansættelse som le
der af skatteadministrationen L. Jakobshavn
kommune.
Anbefalet af økonomiudvalget med bemærk
ning, at der iflg. skatteinspektøren i stedet
må ansættes en medarbejder med tilsvarende
kvalifikationer.
D.K. .084 .
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99
Med 18 stemmer mod 2 stem
mer blev ejendomsudvalgets
ansøgning imødekommet.

Vedtoges.
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Blev tiltrådt og følgende
valgtes: Aage Nørgaard,
Frode Hansen, G. BJørsum,
E. Lindequist Madsen, Erik
Asmund, M. Elvensø, H.
Guldmann og Inger Nørgaard
Bevilgedes.
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b. Vejudvalget har 1.8.1974 indstillet, at der
meddeles smed John Frandsen, der siden 1.2.
1974 har været beskæftiget som formand på forbrændingscentralen med en prøvetid på 1 år,
varig ansættelse som formand.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 12.8.1974, pkt. 5 h).
D.K..777.8.628 .43.084 .

Vedtoges.

c. Istandsættelse af den private fællesvej Heg
net .
Vejudvalget har 9*8.1974 indstillet, at
byrådet træffer beslutning om at færdiggøre og
istandsætte den private fællesvej Hegnet med
henblik på vejens overtagelse som kommunevej, idet udgifterne indstilles pålignet de tilstø
dende grundejere som vej bidrag i henhold til
vej bidragslovens § 3» stk. 1, nr. 2.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Vedtoges.

d. Udvidelse af krydset Parkvej - IngemannsveJ.
Vejudvalget har 2.8.1974 Indstillet, at
byrådet godkender et med ejeren af matr.nr.
353 af Slagelse markjorder, murerarbejdsmand
Svend Jørgensen, Parkvej 13, afsluttet forlig,
hvorefter kommunen erhverver ca. 10 m2 hjørne
areal. Som erstatning får Svend Jørgensen ca.
160 m2 aflagt vejareal. Kommunen ordner det
tillagte areal, flytter plantestensmure, til
passer trapper og ordner forhave mod Parkvej.
Der ydes ingen kontant erstatning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Vedtoges.

e. Vedr. understøttelsesordningen.
Ansøgning af 22.7*1974 fra Victor Jørgen
sen, f. IO.7.19O7, der har fratrådt sin stllllng som arbejdsmand ved rensningsanlægget, om
understøttelse i henhold til understøttelses
ordningen for Slagelse kommunes løst ansatte
personale.
Anbefalet af økonomiudvalget.
(Arlig understøttelse kr. 810,- ♦ dyrtidsregu
lering, p.t. ialt kr. 4.076,70).
D.K..83i.O87.43.

Bevilgedes.

f. Fra økonomiudvalget er fremsendt 1 andragende
om skatteeftergivelse, påført indstilling fra
udvalget.
D.K..713.027.8.
g* Sesifle 1?2.

Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.
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6. SALG AF EJENDOMME.
a. Salg af del af matr.nr. 5 o> Landaftray by.
Ansøgning af 8.5.1974 fra mekaniker Tommy
Petersen om køb af et areal af matrïnr. 5 o,
Landsgrav by, idet pågældende samtidig søger om
forlængelse af byggepligten på arealet med 1 år
til 3 år.
Økonomiudvalget har foreslået» at ansøge
ren tilbydes et ca. 3-100 m2 stort areal af
matr.nr. 5 o, Landsgrav by, beliggende mellem
HjorthøJveJ og "Mathildevej”.
Salgsprisen foreslås fastsat således:
Jord, vej, a1 conto kloak og kloak
stik 2.590 m2 å kr. 47,50................. kr. 123.025,Servitutbelagt område 510 m2 £
kr. 23,75..................................................... 12,112,50

102
Økonomiudvalgets forslag
vedtoges.

kr. 135-137,50
Udover købesummen skal betales tilslut
ningsafgift for vand, el, telefon samt for stik,
restkloakbidrag i henhold til betalingsvedtægt
og udstykningsomkostninger.
(Ved salg af ovennævnte areal griber man ind i
bestående forpagtningskontrakt, der udløber
31.3-1975.)
Det er endvidere foreslået, at spørgsmålet
om tyggepligt tages op på et senere tidspunkt,
da grunden først vil være fuldt byggemoden i
løbet af nogle år.
D.K..073-511-2.
b. Salg af grund ved Karollnevej.
Ansøgning af 25-4.1974 fra Frank Mårtensson, Reersø, om køb af en ca. 3-000 m2 stor
grund ved Karolinevej.
Økonomiudvalget har foreslået, at et ca.
3.222 m2 stort areal af matr.nr.e 5 o og 8
Landsgrav by, sælges til ansøgeren for
kr. -7,50 pr. m2, ialt kr. 142.500,-.
Udover købesummen skal betales tilslut
ningsafgift for vand, el, telefon samt for
stik, restkloakbidrag i henhold til betalings- •
vedtægt og udstykningsomkostninger.
(Ved salg af ovennævnte areal griber man ind i
bestående forpagtningskontrakter, der udløber
31.3.1975) .
D.K..073-511.2.
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Økonomiudvalgets forslag
vedtoges.

26.8.1974.
c. Salg af grund ved Hjorthøj vej.
Ansøgning af 16.4.1974 fra Øernes Konsum
mælk-Selskab om køb af en grund ved HJorthøJvej .
Økonomiudvalget har 12.8.1974 foreslået,
at selskabet tilbydes et areal af matr.nr.e
5 o og 8 fg, Landsgrav by, ialt 11.100 m2, og
at salgsprisen fastsættes således:
Arealbidrag lncl. vej bidrag
11.100-m2 å kr. 25>-.............................. kr. 277.500,A*conto kloakbidrag 11.100 m2 å
kr. 4,15......................................... ............... 46.065,-

Økonomiudvalgets forslag
vedtoges.

kr. 323-565,-

Udover købesummen skal betales tilslut
ningsafgift for vand og el, restkloakbldrag 1
henhold til betalingsvedtægt, stikudgifter og
uastyknlngsomkostnlnger .
(Ved salg af ovennævnte areal griber man ind i
bestående forpagtningskontrakter, der udløber
31.3.1975).
Udvalget har endvidere foreslået, at der
optages forhandling med selskabet om etablering
af et beplantet afskærmningsbælte på ovennævnte
areal og på mejeriets nuværende ejendom på
nordsiden af Hjorthøj vej, endvidere at beplant
ningen udføres og betales af kommunen.
D.K..073.5II.2.

7. BYGGESAGER.
a. Vedr. matr.nr. 16 b, Øster Stillinge.
Ansøgning af 3-7.1974 fra Vestsjællands
Andels Foderstofforening, Kirke Stillinge, om
godkendelse af projekt til opførelse af tilbyg
ning for indretning af frokoststue og arkiv.
Økonomiudvalget har 19.8.1974 Indstillet,
at projektet anbefales overfor byudvikllhgsudvalget.
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Anbefales.

Lb.nr. 91/73 III.
b. Vedr. matr.nr. 27 h, Slagelse markjorder, Marlendals Alle 22.
Ansøgning'af 26.7.1974 fra restauratør
Hother Nielsen om dispensation fra bestemmelser
ne i BR 72, kap. 3.1.3., stk. 1 a, hvorefter
bebyggelsens højde max. må være 1,4 x afstanden
til naboskel, samt kap. 3.2.3., stk. 2, om, at
afstanden til naboskel skal være min. 2,5 m, 1
forbindelse med ombygning af et baghus på de
eksisterende fundamenter, - idet baghuset agtes
anvendt til kontor og beboelse.

Anbefales.

1S1

26.8.1974

Ejendomsudvalget har 6.8.1974 indstillet,
at ansøgningen anbefales overfor boligministe
riet.

Lb.nr. 438/73 A.

e. Ansøgning af 26.7.1974 fra Peter Arv idsen,
Hansenevej 26, o» byggetilladelse for ombygning
af eksisterende beboelse på matr.nr. 11 m, Gufr*?
Ejendommen er beliggende indenfor den af
amtet tinglyste byggelinie langs landevej nr.
601.
Økonomiudvalget har foreslået, at ansøg
ningen anbefales overfor Vestsjailands amt på
betingelse af, at afløb fra klosetter føres
til 5^000 1 samletank.
Lb.nr. 471/74.

8. BOLIGSAGER.
a. Ansøgning af 13.7.1974 fra Valdemar Hansen,
Platanvej 10. om tilladelse til at inddrage
en I. sals lejlighed i ejendommen til eget
brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.53-10.

b. Ansøgning af 5*8.1974 fra Jørgen Wolfram, Sorøvej 152. om tilladelse til at inddrage en 11
værelsers lejlighed M I. sal i ejendommen tïl
eget bruS*
Anbefalet af boliganvisningsudvalget
D.K..778.54.73-152.

Anbefales.
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Blev imødekommet.

Blev imødekommet•
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9. SOCIALSAGER.

Uder.for dagsordenen.
5. AUI F.AGE1DER OG FORSLAG.
g. Ar.s-gnir.g af 22 .8.19 74 fra overassistent Tove
l'ie sen. folkeregistret, om nedsættelse af
istiden til
3 Tkl. 8 - 13» mandag fredag).
Ar.'ce falet af økonomiudvalget.
D.K..075.5*084 .

132

gg y 1 lge de s •

Slagelse byråds ordinære møde mandag den 9« september
1974, kl. 19.00.

Fraværende : Ingen.

Til behandling forelå:
106

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 412
af 2.8.1974 af lov om generelle tilskud til
amtskommuner og kommuner.

a. - 1. Til efterretning,

D.K..073-5.

b. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 398 af
23.7.1974 om påklage af lignings- og vurde
ringsmyndighedernes afgørelser i henhold t£l
offentlighedsloven .
D.K..076.7.

c. Vejdirektoratets cirkulæreskrivelse af 27-8.
1974 vedr. godtgørelse for prisstigninger i
entreprise forhold til fast pris .
D.K. .712.
d. Skattedepartementets cirkulære af 15-8.1974 om
vederlag til vurderingsmandene for arbejdet
ved årsomvurderingen pr. 1. april 1974*
D.K..713.111.073.551.

e. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 411 af
8.8.1974 om bunden opsparing 1974, vedlagt
skattedepartementets cirkulære af 9 .8.1974 om
samme.
D.K..713.6.
f. Nyt fra miljøstyrelsen, nr. 11, 1974.

D.K..777.8.628.39.073.551.
g. Vejledning fra miljøstyrelsen, nr. 7/1974
vedr. begrænsning af luftforurening fra virk
somheder .

D.K..777.8.628.39.073.551.

h. Justitsministeriets cirkulæfre af 15-8.1974 om
brandmænds fritagelse for mødepligt ved for
svaret og civilforsvaret.
D.K. .784 .1.073-553.
i. Meddelelser, nr. 4, 1974, fra socialministeri
et.
D.K..841.8.

9.9.1974.
k. Cirkulæreskrivelse af 29-8.1974 fra Kommuner
nes Landsforening vedr. regler om klassifice* rir.* af cg særlige ansættelsesvilkår for tje
nestemandsansatte tandlæger ved kommunal bør
netandpleje samt overenskomst vedr vilkårene
fer ikke-tjenestemandsansatte tandlægers be
skæftigelse ved kommunal børnetandpleje.
D.K..832.

l. Cirkulæreskrivelse af 29.8.1974 fra Kommuner
nes Landsforening vedr. arbejdstidsnedsættelse
fer kontorpersonale pr. 1.12.1974 7
D.K. .832.
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Vedtoges.

T.1 *• «

2. .-d:dhage?:der og forslag.
a. Anvendelse af driftsoverskud f)å konto 04 og
C5> 1973 z7TT
Værkudvalget har 16.8.1974 indstillet, at
er, forinden henlæggelser til dispositions
en is
a. af overskudet, kr. 489.363>-> på konto 04
foretages følgende afskrivninger på
konto 32 02 01 01 04, Grund...kr. 44.949,67.400,32 02 01 02 01, Bygninger4 .600,32 02 01 03 09, Hegn.... 32 02 01 04 06, Maskiner
3.200,og elektriske anlæg.. .................. -

kr. 120.149,-

b. af overskudet kr. 573-942,- på konto 05 foretages følgende afskrivninger på
konto 32 03 02 05 02, Østbyen.kr. 273.OOO,32 03 02 06 50, Vestbyen - 200.000,32 03 02 07 07, Nordbyen - 100.000,-

kr. 573.OOO,Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.73/74.
b . Vedr. F.d Ile gårds s ko len .
Skoleudvalget har 20.8.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 6O.OOO,- til konto 16
-2 33 C3 50, 1974/75, Hovedistandsættelse,
.'ri le gårdsskolen, til dækning af udgiften ved
diverse reparationsarbejder på skolens 3ærkla.seflij og normalklassefløj.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
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Bevilgedes•

9.9.1974;

c. Vedr. ejendommen Smedegade 23«
Ejendomsudvalget har 22.8.1974 ansøgt om
en tillægsbevilling på kr. 13-800,- til konto
02 05 32 06 01, 1974/75, Vedligeholdelse, til
dækning af udgiften til facade- og skorstens
arbejde i 1974/75 på ejendommen Smedegade 23.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

Bevilgedes.

d. Tilskud til Slagelse Svømmeklub.
Ansøgning af 14.6.1974 fra Slagelse Svøm
meklub om et tilskud på kr. 17.000,- for sæ
sonen 1974/75 til dækning af udgiften til busmedlemmer
Ger"
Sportsudvalget kunne 14.8.1974 ikke anbe
fale, at ansøgningen Imødekommes, - men fore
slår, at klubben henvises til at ansøge om lo
kaleleje for svømmehallen efter fritidslovens
regler.
Økonomiudvalget har for sit vedkommende
tiltrådt sportsudvalgets udtalelse.
D.K. .078.51.

Kunne ikke imødekommes.

e. Tilskud til Slagelseegnens Forbrugergruppe.
Ansøgning af 1.8.1974 fra Siagelseegnens
Forbrugergruppe om et tilskud til gruppens
virksomhed.
Økonomiudvalget kunne 26.8.1974 med 4
stemmer mod 1 stemme ikke anbefale ansøgningen.

Med 11 stemmer mod 9 stem
mer, idet 1 medlem undlod
at stemme, kunne ansøgnin
gen ikke imødekommes.

D.K..078.51.

f. Tilskud til FDF.
Ansøgning af 17.6.1974 fra FDF, Slagelse
1. kreds, om et tilskud på kr. 3.400,- til
dækning af rejseudgiften for 28 medlemmer i
anledning af deltagelse i udvekslingsbesøg i
Huskvarna 1 tiden 24.6. - 3.7.1974.
Sportsudvalget har 14.8.1974 indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 2.700,-, der fo
reslås afholdt af konto 23 03 10 00 00,
1974/75, Nordisk Samarbejde.
Anbefalet af Økonomiudvalget.
D.K..078.51.

Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges sportsudval
gets indstilling.

g. Tilskud til Slagelse Volleyball Klub.
Ansøgning af 23.7-1974 fra Slagelse Vol
leyball Klub af 1973 om et tilskud til delvis
dækning af udgiften kr. 4.135,- for deltagelse
med 25 personer 1 ungdomsafdelingens turnering
i Huskvarna i tiden 2. - 4.8.1974.

Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges sportsudval
gets indstilling.

1>S

9.9.1974
Sportsudvalget har 14.8.1974 indstil
let, at dar ydes et tilskud på kr« 2.700,-,
1er foreslås afholdt af konto 23 03 10 00 00,
197V75» Nordisk Samarbejde«
Anbefalet af økonomiudvalget«

D.K..078.51.
h. Vedr. Nationalforeningens Boligselskab.
Ansøgning af 20.8.1974 fra Nationalfore
ningens Boligselskab af 16.1.1952 om godken
delse af en huslejestigning på kr. 11,16 pr.
r.2 - eller årlig kr. 1.788,- i selskabets
ejendomme Vestre Ringgade 120 og 128 med
virkning fra 1.10.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.

Blev godkendt.

1

M. Elvensø foreslog, at man <
ophører med automatisk dyr
tidsregulering af taksterne
for byggesagsbehandling.
Dette forslag blev forkas
tet med 19 stemmer mod 2
stemmer.
Herefter vedtoges øko
nomiudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget har 2.9*1974 indstillet, at
de i tillag nr. 4 til Slagelse kommunes byg
ningsvedtægt fastsatte afgifter tor behand
ling af byggesager fremover bliver gældende 1
hele kommunen (undtaget har hidtil været de
tidligere Stillings og Set. Peders Ids. kommu
ner, hvor de før 1.4.1970 gældende bygnings
vedtægter og de heri fastsatte afgifter fortsat
anvendes) •

D.K..785.
k. Lukning af Skovvejen.
I byrådets møde 10.6.1974, pkt. 21, ved
toges at sende vej udvalgets indstilling af
28.5.1974 om lukning af Skovvejens nordvestli
ge del for gennemkørende trafik tilbage til
udvalget til fornyet behandling.
Vejudvalget har 23.8.1974 fremsendt sagen
pår.y, - idet udvalget med 3 stemmer mod 1 har
vedtaget at genfremsætte forslaget i uændret
form.
Økonomiudvalget kunne 2.9.1974 ikke gå ind
for lukning af Skovvejen.
(Se mødet 10.6.1974, pkt. 21).
D.K..811.

Med 13 stemmer mod 6 stem
mer, idet 2 medlemmer und
lod at stemme, kunne byrådet
ikke gå ind for lukning af
Skovvejen.

1. Drafiksignalanlæg i tre kryds på Kalundborgvej .
Vestsjællands amtskommune, amtsvejvæsenet,
har 19.7.1974 til godkendelse fremsendt et pro
jekt vedr. etablering af trafiksignalanlæg i de
tre kryds: Volden, Enghavev^ og Valbygårdsvej
på hcvedlandevej nr. 125, Slagelse - Kalund-

M. Elvensø foreslog, at ar
bejdet først igangsættes,
når der kan opnås statsstøt
te, og når vejudvalget har
udarbejdet projekt og over
slag for de fornødne parke
ringsanlæg. Dette forslag ble
forkastet med 19 stemmer mod
2 stemmer.
Herefter vedtoges vej ud-

Vejudvalget har 22.8.1974 indstillet,
at projextet godkendes,
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9.9*1974
at arbejdet søges gennemført i 1974/75 og
1975/76, og
at udgifterne søges fordelt således, at Sla
gelse kommune betaler 7/12, medens Vest
sjællands amtskommune betaler 5/12.
Udvalget har bemærket, at der endnu ikke
er udarbejdet overslag vedr. arbejdet, men at
det antages, at det på budgettet for 1974/75
til formålet afsatte beløb på kr. 300.000,(konto 18 05 06 02 00) samt det i udvalgets
budgetforslag for 1975/76 afsatte beløb
kr. 150.000,- i det væsentlige kan dække kom
munens andel af udgiften.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .811.

valgets indstilling med 19
stemmer mod 1 stemme, idet
1 medlem undlod at stemme.

m. Parkvej - nordlige del.
ProJektet godkendtes.
Vejudvalget har 20.8.1974 til godkendelse
fremsendt projekt vedr. istandsættelse af
Parkvej på sti’ækningen mellem Sorøvej og Ingemannsvej, hvorved kørebanen udvides til
7,25 m bredde, idet der samtidig sker en ind
skrænkning af fortovsbredden.
På strækningen ud for Smedegadeparken vil
fodgængere blive henvist til at benytte den ek
sisterende grussti gennem parken vest for
Parkvej. Parkeringspladsen ved Kirkegårdsstien
nedlægges .
I krydset ved IngemannsveJ foretages en
mindre vejudvidelse, hvortil arealerhvervelse
har fundet sted.
Økonomiudvalget har 26.8.1974 anbefalet
vej udvalgets ændrede forslag.
D.K. .811.

Vejudvalgets indstilling ved
n. Bybusrute til Antvorskov kaserne.
toges .
På byrådets møde den 13.5«1974 vedtoges
det at fremsende en ansøgning fra vognmand
Bent Larsen, Parkvænget 10, om tilladelse til
at udvide koncessionen til bybuskørsel med en
rute til Antvorskov kaserne til Vestsjællands
amtsråds trafikudvalg med anbefaling af, at
ruten etableres fra banegården via Vestre
Ringgade til Antvorskov kaserne, og at sagen
tages op til fornyet overvejelse efter 1 års
forløb.
Trafikudvalget for Vestsjællands amtskom
mune har 17.7*1974 meddelt afslag på ansøgnin
gen .
Vejudvalget har 30.8.1974 indstillet, at
en fornyet ansøgning af 3*8.1974 fra Bent Lar
sen fremsendes til trafikudvalget, idet det op
lyses, at ruten nu også føres omkring bussløjfen

»3.1974.

ved Ærøvej, således at den foruden kasernen
«betjener det nye boligområde i Sydbyen, - og
at SJ«Handske Livregiment finder, at de nuvæ
rende ruter ikke kan betjene kasernen til
fredsstillende.
(Se mødet 13.5.1974, pkt. 6 o).
D.K..811.113o. Navngivning af private veje i Skovse.
Vejudvalget har 29.8.1974 indstillet, at
nogle private veje ved matr.nr. 4 £, Skovse,
navngives således :
En sydgående vej fra hovedvejen med en østgå
ende blind sidevej navngives ”Mosevangen”.
En vestgående sidevej fra Mosevangen navngives
"Engvangen".
D.K..811.121.1.

Vedtoges.

p. Under henvisning til den på byrådets møde den
12.5.1974 under pkt. 2 ktrufne beslutning har
vej udvalget 20.8.1974 Indstillet, at de 3 nye
boligveje» som er udstykket på matr.nr. 1^ £
°6 21 £» Holmstrup by, navngives: SolbakkenT
Hagbardsvej og Marielund.
D.K..811.121.1.

Vedtoges.

q. Vejtelysning på Ærøvej.
Vej udvalget har 21.8.1974 indstillet, at
der 1 forbindelse med den igangværende regule
ring og forlengelse af Ærøvej foretages en
flytning af den eksisterende vejbelysning fra
vejens østside til vestsiden, og at der etab
leres 4 nye rørmaster med airmaturer på det nye
vej stykke.
Udvalget har samtidig ansøgt om en bevil
ling på kr. 32.000,- til konto 71 19 20 00 02,
Idagård, vejanlæg, udover de i anlægsplanen
optagne kr. 250.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.625.745-8.

Vedtoges, - herunder den an
søgte bevilling.

Væfkudvalgets indstilling
r. Levering af gas til I/S Korsørgas.
vedtoges.
I/S Korsørgas har 10.7.1974 fremsendt i
underskrevet stand tillæg til kontrakt af 12.9.
19o7 os levering af gas fra Slagelse Gasværk
til Z/S Korsørgas, - idet dog godkendelsen er
sket under forudsætning af, at aftalen af 30.
9.19'1 r.ed Slagelse Gasværk om ydelse af rabat
for salg af gas til Scanglas A/S, Korsør, fort
sat ir gældende.
Værkudvalget har 13.8.1974 indstillet, at
der fortsat ydes rabat til Scanglas A/S iflg.
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9.9.1974
aftalen af 30.9-1971.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .824.11.662.74.072.8.
s. Overenskomst mellem Slagelse og Sorø kommune
vedr. skolepsykologisk virksomhed 1 tiden 1.
8.1974 - 31.7.1978?

Byrådet kunne Ikke Imødekomme
Sorø kommunes anmodning. (In
ger Nørgaard og M. Elvensø
kunne Ikke tilslutte sig by
Sorø kommune har 8.7.1974 fremsat ønske
om, at der 1 det af Slagelse kommune fremsendte rådets stilling til sagen).
udkast til ovennævnte overenskomst gøres den
tilføjelse, at Sorø kommunes skolekommission
deltager i behandling af sager om ansættelse og
afskedigelse af medarbejdere ved den fælles
ordning.
Skoleudvalget kunne 20.8.1974 ikke godkende
tilføjelsen, Idet udvalget har bemærket, at
normering af stillingerne ved den fælles ordning
er foretaget på skoleplanen for Slagelse skole
væsen, - og at der er tale om en betalingsover
enskomst, hvorefter Sorø kommune betaler for et
af Slagelse kommune udført stykke arbejde.
D.K..851.072.8.

t. Overenskomst angående regelmæssig tandpleje.
Socialudvalgets indstillingej
Kommunernes Landsforening har 25-7.1974
vedtoges.
fremsendt en mellem Kommunernes Landsforening,
Sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk
Tandlægeforening Indgået overenskomst angående
regelmæssig tandpleje for visse skolesøgende
børn m.v., - idet landsforeningen har henstil
let til kommunalbestyrelsen 1 samtlige medlems
kommuner at tiltræde overenskomsten, der er
gældende fra 1.8.1974.
Socialudvalget har 21.8.1974 Indstillet,
at .byrådet tilslutter sig overenskomsten.
Ordningen omfatter skoleelever på 9. og
10. klassetrin, og udgiften skønnes at kunne
afholdes Indenfor det budgetterede beløb til
tilskud til tandbehandling for 1974/75 og
1975/76.
Socialudvalget har samtidig indstillet, at
den hidtidige tilskudsordning til tandbehand
ling for disse elever ophæves.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.172.

1S9

u.

Indstillingen om overførsel
af kr. 13-000»- blev forkas
tet med 12 stemmer mod 3
stemmer» idet 6 medlemmer
undlod at stemme.
Herefter vedtoges med
16 stemmer mod 4 stemmer»
idet 1 medlem undlod at
stemme, en overførsel på
i Anbefalet af ungdomsskolenavn» fritidskomkr. 10.000,-.
cission og skoleudvalg.
økonomiudvalget har 2.9*1974 tiltrådt
ungdomaakolenævnets» fritidskommissionens og
skoleudvalgets indstilling» dog at der kun kø
bes
knallerter» således at der overføres
kr. 10.000»- fra klubvirksomhed. 2 medlemmer
ønskede anskaffelsen udskudt til budgetåret
1975/76.
D.K..851*483*

.tring af knallertkøreskole .
• Ansøgning af 9*7.1974 fra Slagelse Ungdonsskole om kr. 13*000»- til dækning af uagifterneved etablering af en knallertkøresko
le under ungdomsskolen 1 1974/75* Skolen har
oplÿst» at det på budgettet optagne beløb
kr. 15.000»- til klubvirksomhed ikke vil blive
anvendt.
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3* 3VDGET 1975/76.
Budgetforslag 1975/76 over Slagelse kommunes
Det blev oplyst, at økonomi
indtægter og udgifter.'
udvalget d.d. iøvrigt har
Forslaget er vedlagt en af økonomiudvalget vedtaget at indstille :
udarbejdet investerings- og finansieringsplan
1. følgende ændringsforslag
sar.t udvalgets bemærkninger til forslaget»
til det foreliggende bud
hvoraf fremgår, at følgende takstændringer er
getforslag :
påregnet vedtaget og således lagt til grund ved
konto 09 05 00 00 04, Til
udfærdigelsen af budgetforslaget:
skud i henhold til lov om
kommunal udligning^ - æn
Kent: 03» Gasforsyning:
dres til: kr. 1.695.000»-»
Pr. m3
Fast afgift
konto
09 14 00 00 0?» Til
øre (90) kr. 84 pr. år ( 84)
Husholdning
98
skud i henhold til lov om
- 240 - - (240) generelle tilskud.- ændres
- (68)
Fællesmåler A 75
- (54)
Fællesmåler B 58
- 400 - - (400) til; kr. 19-748.000,-,
konto 09 17 00 00 50,
Fællesmåler ♦
(48,6) - 360 - - (360) Overført refusionsbeløb 1C %
52» 2
udgår,
(68)
84 - - ( 84)
Vask og varme 75
konto 13 08 01 00 03,
84 - - ( 84) Statsrefusion - ændres til
Industri I
98
- (90)
(68)
240
- - (240) kr. 98.508.050,-,
Industri II
75
16 31 00 00 09, Be
- 600 - - (600) konto
Industri III
- (52)
58
taling for undervisning af
kommunens børn i private
48,8 - (45,8)
Skoler m.v.
skoler - ændres til
kr. 2.307.250,-,
konto 10 01 01 01 03» Kom
munal indkomstskat, for
skudsbeløb - ændres til
kr. 97.723.653,-.
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Konto 04 3 elforsyning:
2. at der fastsættes følgende
frister for fremsendelse
Kommunale anlæg, lys
34,2 øre pr. kwh (22,0)
af
Kommunale anlæg, kraft
2d,5 - (14,3)
a. ændringsforslag: 18..9 .
1974, kl. 9.00,
Tarif A, lys
53.5 - (41,3)
b. underændringsforslag:
Tarif A, kraft
39.5 - (27,3)
23.9 .1974, kl. 9.00.
Tarif B. fællestarif
25.5 - (13,3)
Med de af økonomiudval
Salg til bagerievne m.v. 23,5 - (11,3) get d.d.
foreslåede ændringer
Salg til byens belysning 22,2 (10,0) blev budgetforslaget oversend
2. behandling, der finder
Beløbet, som vejvæsenet betaler for vedli til
sted den 23-9-, kl. 18.00. De
geholdelse af gadebelysning forhøjes fra 15 øre af
økonomiudvalget foreslåede
til 18 øre pr. kwh.
frister for fremsendelse af
ændrings- og underændrings
Opkrævning af målerafgift under tarif A
ophører.
forslag blev godkendt.
Konto 051 Varmeforsyning:
Faste årlige afgifter: 3,5 øre pr. instal
leret kcal. (3,2).
Salgspris: kr. 4,35 pr- m3 (1,60).
Konto 06, Vandforsyning:
Pr. mi
1,04 ( 0,80)
Vand til næringsbrug
kr.
1,04 ( 0,80)
Almindelige forbrugere
0,86 ( 0,66)
Særlige institutioner
Faste afgifter for tapenheder (pr. år).
kr. 48,10 ( 37,00)
Vaskehushaner
12,00 ( 9,20)
Lejligheder udover een
36,00 ( 27,70)
Køkkenhaner
31,00 ( 23,80)
Bad med/uden douche
24,00 ( 18,50
Douche alene
Håndvask
20,50 ( 15,80)
Lejligheder uden vandindlæg
i køkken
12,00 ( 9,20)
43,00 ( 33,00)
Afgift af vandklosetter
Opkrævning af målerleje ophører.
Konto 191 Spildevand, renovation m.v.:
kr. 65,00 ( 50,00)
W,c.-afgift:
250,00 (200,00)
Dagrenovation , helårs
125,00 (100,00)
, halvårs
125,00 (100,00)
Natrenovation halvårs:
Aflæsning fra særlige reno100,00 ( 20,00)
vationsvogne (or.* læs)
Aflæsning fra lastvogne (pr.
30,00 - 20,00 (16,00 - 12,00)
læs)
Aflæsning fra varevogne (pr.
20,00 - 10,00 ( 8,00 - 4,00)
læs)
Aflæsning af jordfyld (pr.
20,00 - 10,00 ( 8,00 - 4,00)
læs)
-
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Endviiere er fremsendt overslag over de
kirkelige ligninger 1975'76.
Dflg. overslagene skal til præsteløn
ningskasserne udskrives kr. 217.904,- og til
kirkekasserne kr. 3.593-989,-.
D.K..073.521.75/76.

Fer lukkede døre.
AN Dr. .-OEND ER og forslag.
a. Veir. leiebolig i Hallelev og Ottestrup.
Be vilge de s .
Skoleudvalget har 20.8.1974 ansøgt om 2
tillægsbevillinger for 1974/75, henholdsvis
kr. r.OCO,- til konto 16 03 01 05 03, Alminde
lig vedligeholdelse, Hallelev skole, og
kr. 3.COC,- til konto 16 03 01 10 03, Alminde
lig vedligeholdelse, Ottestrup skole, til dæk
ning af udgiften ved udskiftning af ialt 4 vip
pevinduer 1 lejeboliger ved de nævnte skoler.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

109

c. Kulturudvalget har 27.8.1974 med 4 stemmer mod
1 sterne indstillet, at bibliotekar Anders
H/trth Jørgensen, Centralbiblioteket, efter
udlrret af~~prøyetiden den 15.8.1974 meddeles
varir ansættelse som tjenestemand.
D.K.. 084 .

Vedtoges med 20 stemmer mod
1 stemme.

:. Kul •rudvalget har 27.8.1974 med 4 stemmer mod
emme Indstillet, at bibliotekar Birgitte
— -Ï Hansen, Centralbiblioteket, e£ter udløbet
af røvetiden den 31.10.1974 meddeles varig
ar s ;teIse som tjenestemand.
D.K..084.

Vedtoges med 20 stemmer mod
1 stemme.

Kulturudvalget har 27.8.1974 med 4 stemmer mod Vedtoges med 20 stemmer mod
1 sterne indstillet, at afdelingsbibliotekar
1 stemme.
Aret~e Hcyer, Centralbiblioteket, efter udlø
bet af prc/etiden den 31-10.197*4 meddeles varig
ar.sjrt te Ise som tjenestemand.
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e. Overgang til deltidsbeskæftigelse.
Ansøgning af 1.8.1974 fra kommuneassi
stent Anne Grete Højland Jensen, social- og
sundhedsforvaltningen, om overgang til del
tidsbeskæftigelse fhalv tid) efter endt bar
selsorlov den 14.10.1974.
Socialudvalget har 16.8.1974 Indstillet,
at ansøgningen imødekommes under forudsætning
af, at arbejdstider* tilrettelægges efter for
valtningens behov.
Anbefalet aï* økonomiudvalget.
D.K..084.

Socialudvalgets indstilling
vedtoges .

Økonomiudvalgets indstilling
f. Ansøgning cm deltidsbeskæftigelse.
vedtoges.
Ansøgning af 16.8.1974 fra kommuneassi
stent Inge-Lise Jørgensen, stadsingeniørens
kontor, om fortsat deltidsbeskæftigelse (4 ti
mer daglig) fra 15*9.1974.
Økonomiudvalget har 26.8.1974 indstillet,
at der gives tilladelse til permanent halvdags
beskæftigelse, dog således, at arbejdstiden til
enhver tid indrettes efter afdelingens behov.
D.K..084.
g. Ansøgning af 15-5.1974 fra kontorassistent In- Økonomiudvalgets indstilling
ge Jensen, social- og sundhedsforvaltningen, om vedtoges,
omnormering af stillingen som kontorassistent
til kommuneassistent.
Kommunernes Landsforening har 16.8.1974,
efter at dokumentation for tidligere beskæfti
gelse har været forelagt, meddelt, at det kan
tiltrædes, at pågældende aflønnes som assistent
i lønramme K 10/12 (15/21).
Økonomiudvalget har 26.8.1974 indstillet,
at Inge Jensen meddeles ansættelse som kommune
assistent fra 1.6.1974.
D.K..084 .

Vejudvalgets indstillinger
h. Byggemodning af matr.nr. 19 c og 21 c, Holm
vedtoges.
strup by, samt 8 al, Landsgrav by.
Vejudvalget har 23.8.1974 indstillet, at
byrådet imødekommer en anmodning af 6.8.1974
fra grundejerforeningen Marielund om snarest at
få udført de offentlige kloakledninger i ud
stykning af matr.nr. 19 £ og 21 £, Holmstrup
by, samt 8 al, .Landsgrav by.
Udvalget har samtidig indstillet, at kom
munen i forbindelse med, at grundejerforenin
gen anlægger Roarsvej på strækningen fra
Strandvejeii til udstykningens nordskel, lader
Roarsvej anlægge på den herefter manglende ca.
40 m lange strækning til Signesvej.
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Endvidere har vej udvalget indstillet, at
det -.verdrages til ingeniørfirmaet H. Jul.
Fjerrir. g - i at udartde projekt og føre til
syn ned arbejdet vedr. de offentlige kloakled
ninger zz vejarbejdet fer den del af RoarsveJ,
s cm kommunen skal anlægge.
De kommunale kloak- og vejarbejder fore
slås udDudt i offentlig licitation sammen med
den private byggimcdnmgsentreprise.
7eJudvalget har bemærket, at udvalget har
godkendt det fremsendte detailprojekt til de
private vejanlæg på betingelse af,
at der etableres vejbelysning, og
at elforsyningen fremføres som kabler 1 Jor
den .

Kommunens andel af udgiften er optaget på
budgetfors^aget for året I975/76, og det kan i
licitationsbetingelseme sikres-, at kommunens
oeta-inger først falder efter 1.4.1975.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..^71.3.711.5.
4

Ejendomsudvalgets indstillin
vedtoges, - idet der samtidi
Fra entreprenør H. Juli Olsen A/S er 18.
blev givet den fornødne til
fremsendt slutregning på entreprisen
lægsbevilling.
ve ir. kloax-, Jord- og vejarbejde ved ovennævn
te byggeri, vedlagt en regning stor
kr. 15.091,35 på Indtrufne prisstigninger På
vejmaterialer til parkeringspladserne.
Ejendomsudvalget har 22.8.1974 indstil
let, at regningen honoreres for såvidt angår
prisstigr.ingerne på bundgrus og stabilt grus,
ialt xr. 12.953>6o.
Den til entreprisen bevilgede sum på
kr. 52G.OOO,- bliver overskredet med
kr. t*.222,11, - og ejendomsudvalget har samti
di* til dæxning heraf ansøgt om en tillægsbe
villing til konto 72 02 Cl 02 07, 1974/75Anbefalet af økonomiudvalget, herunder at
der gives en tillægsbevilling på kr. 54.225,-.
D.K.. “78.-4“'.
Vedr. Slagelse Svømmehal.

k. russi?/fe ved Ærøve/ samt sti mellem ÆrøveJ og
3ksl - -.or ve/ .

Vejudvalget har 23-8.1974 indstillet, at
kommunen etablerer: —
a. r: buss løj fe på Ærøvej ca. 50 m nord for
1 d-.gårdsvej (anslået udgift kr. 75-000,-).
t. En sti med trappe fra ÆrøveJ til Skælskørve..‘ (anslået udgift kr. 80.000,-).
Vivace t har endvidere indstillet, at de
area./r, 1er medrår til tussløj fen og stien,
uisxi.les cor offentlig vej og således ikke
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Vejudvalgets indstilling ved
toges under den af økonomiud
valget nævnte forudsætning.
Samtidig blev givet den
ansøgte bevilling.

9.9.1974.
sælges til boligforeningerne.
Udvalget har samtidig ansøgt om en bevil
ling p.å kr. 155.C00,- (konto 71 19 20 02, Ida
gård, vejanlæg) udover det 1 anlægsplanen op
tagne beløb på kr. 250.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget under forud
sætning af, at trappe og sti udføres véd kommu
nens foranstaltning.
D.K..811.

l. Landsnævnet for omnibus- og fragtmandskørsel,
direktoratet for vejtransport, har 6.8.1974 an
modet om en udtalelse i anledning af en ansøg
ning fra vognmand Arne Nielsen, Østerbro .16,
Slagelse, om tilladelse til turistkørsel over
hele Danmark.
Anbefalet af vej udvalget.
D.K..811.113.070.6.

Anbefales,

m. Vestsjællands amtskommune, amtsvejvæsenet, har Vej udvalgets indstilling
8.8.1974 anmodet om en udtalelse i anledning
vedtoges.
af en klage fra landsretssagfører C. Anker
Heegaard for afdelingsingeniør G. Houg Jakob
sen over den af byrådet den 10.6.1974' under
pkt. 5 i trufne beslutning om udgiftsfordelin
gen ved Istandsættelse af Teglværksvej.
Vejudvalget har 23-8.1974 Indstillet, at
byrådets beslutning fastholdes, og at bilagene,
forelagt byrådet 10.6.1974 Indsendes til amts
rådet, idet der heri er redegjort for sagens
fulde forløb samt lovgrundlaget for beslutnin
gen .

D.K..8ll.625.73.
n. Vedr. understøttelsesordningen.
Vedtoges.
Økonomiudvalget har 26.8.1974 indstillet,
at der på grundlåg af en fremséndt lægeerklæring
bevilges Johanne Dagny Steen, Volden 30‘- enke
efter fhv. elværksarbejder Svend Steeh - under
støttelse i henhold til understøttelsesordningen 
for Slagelse kommunes løst ansatte personale.
Understøttelsen andrager kr. 540,- årligt ♦
dyrtidsregulering, p.t. ialt kr. 3-733,80.
D.K..83i.O87.43.
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Ar.s ; znir. g af 19-8.1974 fra bestyrerinde Asta
Hansen, Ze ramies Hjem, SorøveJ, om afsked fra

Socialudvalgets indstillin
vedtoges.

ozialudvalget har 30.8.1974 indstillet
øgningen imødekommes, og at stillingen
ledig.
..842.61.084 .

2G SALS AF EJENDOMME.
= erhverve Ise til regnvandsbassin ved forVedtoges.
r. iingscentralen.
Vejudvalget har 23*8.1974 indstillet, at
m.unen erhverver et ca. 350 m2 stort areal
matr.nr. 1 b, Jernbjerg, tilhørende A/S De
exe Spritfabrikker. Arealet’indgår 1 det
rv.’andsbassln, som er etableret 1 forbindelse
le udförte jordarbejder på kommunens areal
forbrændingscentralen. A/S De Danske Sprltrikker har erklæret sig villig til at afstå
alet for kr. 35,- kontant pr. m2.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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T'JKNINGSSAGER.
tykning af matr.nr. 22 a, Havrebjerg by.
Økonomiudvalgets forslag
Smedemester Esben Jensen har 4.10.1973 fo- blev tiltrådt.
purgt, cm der på matr.nr. 22 a, Havrebjerg
må opfdres et parcelhus, og om ejendommen
rigt kan udstykkes 1 parcelhusgrunde.
økonomiudvalget har 21.8.1974 foreslået, at
iverfor byudviklingsudvalget anbefales, at
gives tilladelse til udstykning af og bßbygse på 4 parceller af matr.nr. 22 a, Havrebjerg
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ZSSAGEr.

M.

r. ejendommen Købmagergade 2.
Blev imødekommet.
Ansøgning af 19*0.1974 fra Poul Arne Niel, Klerulffsvej^l02, st., om tilladelse til at
renlægge I. og II. sals lejligheden 1 ovennte ejendom.
Antefalet af boliganvisningsudvalget.
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..777.8.711.5*
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Blev imødekommet.
b. Vedr. ejendommen Nansensgade 5.
Ansøgning af 9-8.1974 fra Charly Jensen om
tilladelse til at nedlægge en 2 værelsers lej
lighed st.th. samt at Inddrage en 2 værelsers
lejlighed på I. sal i ovennævnte ejendom til
eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

D.K..778.54.41-5c. Vedr. ejendommen Set. Mlkkelsgade 23*
Ansøgning af 23.8.1974 fra advokat
Niels Jacob Nielsen for Dansk Kommunalar
bejder Forbund om tilladelse til at inddrage
ovennævnte ejendoms I. sals lejlighed til er
hvervsformål .
Boliganvisningsudvalget kunne 29-8.1974
ikke anbefale ansøgningen.

Jette Møller Christensen for
lod mødet under sagens be
handling.
Med 15 stemmer mod 2
stemmer, idet 3 medlemmer
undlod at stemme, blev ansøg
ningen imødekommet.

D.K..778.54.61-23-

Blev imødekommet.
d. Vedr. ejendommen Østergade 11.
Ansøgning af 10.8.1974 fra Asger B.
Friis om tilladelse til at sammenlægge ejendom
mens 2 lejligheder til een lejlighed.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54 .91-11-

8. BYGGESAGER.
a. Vedr. matr.nr. 71 y> Slagelse markjorder, Røn- Blev imødekommet.
nebærvej 11.
Ansøgning af 5-8.1974 fra bankassistent
Frants Horvath om dispensation fra den på
ejendommen tinglyste byggezone 1 forbindelse
med et legehus, der er opført uden for bygge
feltet .
Ejendomsudvalget har 22.8.1974 anbefalet an
søgningen .
Lb.nr. 287/72. II.

b. Ansøgning af 7-10.1973 fra Karl Svendsen, Brede-» Økonomiudvalgets Indstil
gade 31> om principiel godkendelse af projekt til. linger vedtoges.
en tilbygningerned toiletter og køkken til ejendommen matr.nr. 20 a af Slagelse bygrunde.
Ejendommen agtes indrettet til "bodega”.
Ejendomsudvalget har 3-12.1973 fremsendt sa
gen uden anbefaling.
Økonomiudvalget har 26.8.1974 indstillet, at
principiel tilladelse gives på betingelse af,
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1. at matr.nr.e 20 a og 21 b sammenlægges,
2. at de på ejendommen værende skure og udhuse
nedrives, og
3. at der etableres de fornødne parkeringsplad
ser.
Økonomiudvalget har endvidere Indstillet,
at det henstilles til ejeren, at der i forbin
delse med byggeriet foretages nedrivning af
hegr.sr.ure omkring grunden samt sanering af ejendor_v.ens friarealer*
Lt.r.r. 523/73-

114
?. JKIL.'-SAGER.
a. Skolekommissionen har 30.8.1974 Indstillet, at
Vedtoges med 20 stemmer mod
tome haveklasse leder Tove Dixert Petersen, Marie- 1 stemme,
vangs skolen, med virkning fra udløbet af prøveti
den den 1.1.1974, meddeles tjenestemandsansættel
se .
D.K. .351.11-

o. Skolekommissionen har 30.8.1974 indstillet, at
Vedtoges.
folgende Timelærere ved Slagelse skolevæsen med
deles ansættelse som lærere på prøve fra 1.8.
a.
b.
o.
d.

Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
len .

Jenny Plamboeck, Mø 11 e gå rd s sk o len.
Alice Kleis, Marievangsskolen.
Rita Hjort, Marievangsskolen.
Birgitte Bang Jørgensen, Marievangssko

D.K..851.11.

2. Skol<kommissionen har 30.8.1974 indstillet, at
Vedtoges,
folgende lærere, der 1 2 år har oppebåret slutløn
1 lærerlør.ningslovens 21. lønningsklasse forfrem
mes Til overlærere fra 1.8.1974:
a. G.rli Lauritzen, Møllegårdsskolen.
b. L: gens Anker Hansen, Nø rrev an gs s kolen.

- ’Z

ici ’ 1

12. s:GIALSAGER
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 23. september
1974, kl, 18,00.

Fraværende : Ingen.

Til behandling forelå:
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1, EFTERRETNINGSSAGER.
a.-u. Til efterretning.
a. Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse
nr. 420 af 2.8.1974 af Lov om kommunal udlig
ning.
D.K..073.5»

b. Skattedepartementets meddelelse af 30.7.1974
om dødsbobeskatningen.

D.K..713.O73.55I.

c. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 429
af 16.8.1974 om ikrafttræden af visse bestem
melser i lov om embedslægeinsVitutioner m.v.""
D.K..772.5.
d. Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 23.8.
1974 om reglement vedr. sundhedsmæssigt tilsyn
med institutioner, klinikker m.v., - vedlagt
ministeriets cirkulære af 2}.8.1^74 om samme.
D.K..772.5.
e. Fra Sundhedsstyrelsen er ..2,9.1974 fremsendt
styrelsens retningslinier af juli 1974 for
tilrettelæggelse af sundhedsplejerskeordnin 
ger.
D.K..772.535.2.

f. "Miljøreformen og de kommunale myndigheder"» udgivet af miljøstyrelsen i august 1974.
D.K..777.8.628.39.073.551.

g. Nyt fra miljøstyrelsen, nr. 12, 1974, - PCB og
miljøetT
D.K..777.8.628.39.073.551.
h. Boligministeriets cirkulære af 12.8.1974 om
boligsikring.
D.K..778.532.2.

i. Arbejdsministériet8 bekendtgørelse nr. 434 af
22.8.1974 om gebyr for arbejdstilsynets besig
tigelser og trykprøver af1 trykbeholdere.
D.K..839.4.

j. Fra Sundhedsstyrelsen er 2.9.1974 fremsendt
s t y reisens retningslinier af juli 1974 for
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23.9.1974

tilrettelæggelse af hj emne syge plej tb keordn in
ger.
D.K..842.14.
k. Sikringsstyrelsens cirkulære af 16.8.1974 om
pristalsregulering af de i lov om børnetilskud
cg andre familieydelser nævnte ydelser.

D.K..842.176.073.551.
l. Socialministeriets bekendtgørelse af 27.8.1974
on regulering af .dagpengegivende indtægter pr.
30. september lj?4.
D.K..843.073.551.

m. Sikringsstyrelsens cirkulære af 26.8.1974 om
folke-, invalide- og enkepensionens størrelse
pr. 1. oktober 1974?
D.K..848.431.073.551.

n. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 3.
9.1974 af Lov om styrelsen af kommunernes sko
levæsen «off af* virksomhed efter lov om fritids
undervisning m.v.
D.K..851.11.073.551.
o. Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse
nr. 430 af 16.8.1974 af lov om skolelægeord-

D.K..851.171p. Indenrigsministeriets bekendtgørelser af 22.8.
1974 om bdrnetandpleje, om ophævelse af § 6^
stk. 3* 1 lov °m børnetandpleje samt bekendt
gørelse af £.9-1974 af lov om børnetandpleje.
D.K..851.172.
q. Kommunernes Landsforening har 12.9.1974 med
delt, at Kommunernes Landsforenings ordinære
delegeretmøde i 1975 er fastsat til afholdelse
i Ålborg den 19. og 10.o.1^757
D.K..075.711.

r. Fra Øernes Konsummælk-Selskab er 4.9.1974
fremsendt liste over engrospriser for mælk og
fløde m.v. gældende fra 13.9.1974.
D.K..778.2.073.6.
s. Kommunernes Landsforening har ved cirkulære
skrivelse af IO.9.1974 fremsendt cirkulærer
vedr. regulering af pensioner m.v., beregning
af samordnings fradrag i tjenestemandspensio
ner og regulering af personlige tillæg, - alt
pr. l.li.ljTVT'
D.K..087.41.

t. Cirkulæreskrivelse af 5.9.1974 fra Kommunernes
Landsforening vedr. dyrtidsregulering nr. 1.

'50

23.9.1974.

10.1974 samt reallønsregulering pr. 1.10.
1^74 til visse personalegrupper.
D.K..087.41.003.13.

u. Kommunernes Landsforening har 5-9.1974 frem- •
sendt cirkulære vedr. tilskudsordning for sy
geplejersker, der uddanner sig tll.sundheds-r.
plejersker, af april 1973 med ændringer af
august 1974,
D.K..832.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Nordvej - 2. etape på strækningen Fabriksvej
- Dalsvinget.
Vej udvalget har 29.8.1974 indstillet, at
der som 2. etape af Nordvej på strækningen
mellem Fabriksvej og Dalsvinget udføres føl
gende arbejder, hvortil udgiften er anslået
til kr. 123.000,-:
a. Opretning af bundlag.
b. Udlægning af slidlag.
c. Kantsten og fortov i vejens vestlige side.
d. Vejbelysning.
Samtidig har udvalget ansøgt om en be
villing på kr. 123.000,- til afholdelse af
udgiften (konto 31 01 04 00 02, Byggemodning
af Vandværkslodderne).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.. O73.51I.2.OO3.I3.
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Vejudvalgets indstilling
vedtoges, idet der sam
tidig blev givet den
ansøgte bevilling.

b. Økonomiudvalget har 11.2.1974 indstillet, at
Godkendtes.
følgende udstykningsregnskaber godkendes:
a. matr.nr. 75 b, Slagelse markjorder:
(underskud kr. 5.172,86 finansieret af vej
anlægsfonden) ,
b. matr.nr. 21 f, Slagelse markjorder:
(overskud kr. ö28.*É0,06 henlagt med
kr. 261.576,56 til vej anlægsfonden og
kr. 566.643,50 til jordfonden) og
c. matr.nr. 10 a m.fl,> Kirke Stillinge:
(underskud kr. 23.095,85 finansieret ved
lån optaget af den tidligere Stillinge kom
mune til finansiering af udstykningsforeta
gender .
Restlånesummen kr. 416.525,91 henlagt til
vej anlægsfonden).
D.K..073.526.
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c. Tilskud til De undannelsessøgendes Samarbejds- Med 10 stemmer mod 8

stemmer, idet 3 medlem
uovalg^.
mer undlod at stemme,
I byrådets møde den 11.3.1974 vedtoges
blev økonomiudvalgets
det indenfor en beløbsramme på kr. 6.000,- at indstilling forkastet.
dække De uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalgs
dokumenterede udgifter i tiden indtil 31.8.
1974 til husleje, porto, telefon, anskaffelser,
leje af kontormateriel og materialer til even
tuel reparation af kontor.
Af dette beløb er til udbetaling anvist
xr• o. 0 0 o, o 0.
Udvalget har 14.8.1974 fremsendt ansøgning
om fortsat støtte til udvalgets arbejde inden
for en beløbsramme på kr. 25.Ö00,- £or perioden

- 317J.T775.

---------------------- ------------

Økonomiudvalget har 9.9.1974 indstillet,
at forsøgsperioden forlænges til udgangen af
marts 1975, og at der ydes et tilskud på mak
simum kr. 1.000,- on måneden til dækning af do
kumenterede udgifter til husleje og kontorets
drift.
D.K..078.51.

Regnskabet godkendtes,
d. Vedståelse af kommunegaranti m.v.
idet byrådet samtidig
Slagelse sociale Boligselskab har 6.8.1974 vedtog at vedstå kom
til godkendelse fremsendt byggeregnskab vedr.
munegarantien .
udvidelse af købmandsforretningen Klosterbanken
23, afd. Søndermarken.
Anskaffelsessummen er opgjort til:
Grundudgifter............................................... kr. 97.865,Håndværkerudgifter.................................... - 248.525,41
Omkostninger................................................. - 174.720,24

? momsrefusion

kr. 521.110,65
37.500,kr. 483.610,65

Selskabet har samtidig ansøgt om, at kommu
negarantien for de i afdelingen indestående prio
ritetslån vedstås, uanset optagelse af følgende
lån:
a. Kreditforeningen Danmark,
t2. serie, 7 %..................................... kr. 236.000,b. Kreditforeningen Danmark,
71. serie, 7 %..................................... - 118.000,kr. 354.000,c. Lejerens indskud................ ................ - 129.610,65
kr. 483.610,65

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
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e. Vedr. Slagelse sociale Boligselskab.
Slagelse sociale Boligselskab har 22.8.
1974 fremsendt regnskaber for 1973 samt revi
sionsberetning vedr. selskabets 11 afdelinger.
Økonomiudvalget har 9.9.1974 anbefalet,
at regnskaberne godkendes.
D.K..778.532.073.526.

Godkendtes.

f. Vedr. Søndermarksskolens 3. etape.
Økonomiudvalget har 9.9.1974 indstillet,
at 3. etape, 1., 2. og 3. afdeling udbydes i
licitation straks, - 1. og 2. afdeling under
eet til fast pris og tid og 3. afdeling til
dagspris som grundlag for senere forhandling, med henblik på igangsætning af.* 1. afdeling 15.
november 1974.
Igangsætningen vil bevirke, at der i inde
værende regnskabsår skal anvendes kr. 65O.OOO,(mod afsat på investeringsrammen: kr. 300.000,og økonomiudvalget har indstillet, at anlægs
planen ændres i overensstemmelse hermed, såle
des at der foretages en udskydelse af betalin
ger på Marievangsskolen med kr. 200.000,- og
ved besparelser på Marievangs- og Søndermarks
skolen med henholdsvis kr. 50.000,- og
kr. 100.000,-.
D.K..851.162.

Med 19 stemmer, idet
2 medlemmer undlod
at stemme, vedtoges
økonomiudvalgets
indstilling.

g. Tilskud til Dyhrs Skole.
Ansøgning af 24.6.1974 fra den selvejende
institution Dyhrs Skole om et yderligere til
skud til skolens drift i 1974/75.
Skoleudvalget har 2.9.1974 indstillet, at
der ydes et eengangstilskud på kr. 40.000,til skolens drift, - idet dog 1 medlem (Harald
Guldmann) ikke kunne tiltræde indstillingen.
Anbefalet af økonomiudvalget med 3 stem
mer mod 1.

Med 18 stemmer mod 3
stemmer vedtoges sko
leudvalgets indstil
ling.

D.K..851.97.

h. Ejendomsudvalget har 12.9.1974 indstillet, at
pladsen ved Vestre Ringgade ikke længere an
vendes til opstilling af tivoli, - men alene
som cirkusplads og for andre mindre støjende
arrangementer.

D.K..855.3.795.893.

E.Asmund foreslog,
at pladsen benyttes,
Indtil anden mulig
hed forefindes.
Dette forslag
vedtoges med 20 stem
mer, icetl medlem
undlod at stemme.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Indkøb af lastbil til renovationsvæsenet.
Vej udvalget har 29.8.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 4.265,- til konto 19
94 15 00 09, Biler, anskaffelser, til dækning
af differencen mellem indkøbsprisen for last
bilen og den på budgettet 1974/75 givne bevil
ling på kr. 50.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.

118
Bevilgedes.

D.K..073-521.74/75.
b. Ansøgning om tillægsbevilling.
Vej udvalget har 30.8.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 50.000,- til konto 19
06 06 00 07, 1974/75, Forbrændingscentralen,
maskiner og inventar, til delvis dækning af
udgiften ved renovering af forbrændingscentraxens røggasfilter.
Anbefalet af Økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.

Bevilgedes.

4. FORSLAG TIL ÆNDRINGER I STYRELSESVEDTÆGTEN.
Tra det i byrådets møde den 26.8.1974 nedsatte"
8-mands udvalg er 19.9.1974 fremsendt forslag
til ændrede formuleringer af styrelsesvedtægt
gs
35, - til ikrafttræden den 1. oktober 1974.
For såvidt angår § 24, stk. 1, og 5 31»
stk. 1, jfr. § 32, stk. 4, foreligger en min
dretalsindstilling fra et medlem af udvalget,
it medlem af udvalget har endvidere foreslået
sportsudvalget og kulturudvalget sammenlagt til
eet udvalg.
For såvidt angår §§ 31 og 35 foreligger 2
sideordnede forslag, idet 4 af udvalgets med
lemmer går ind for det ene forslag og 4 for det
andet.
(Udvalgets forslag er tilsendt byrådets medlem
mer samtidig med nærværende dagsorden).
D.K..077.6.

Sagen oversendtes til
2. behandling, - idet
fristen for fremsen
delse af ændringsfor
slag blev sat til
onsdag den 9*10.1974,
kl. 9.00.

119

134

2J.9.1974.

5. FORHØJELSE AF INVESTERINGSRAMMEN FOR ARET
Ï974/757
I cirkulæreskrivelse af 12.9.1974 meddeler in
denrigsministeriet, at regeringen har beslut
tet at gennemføre en øjeblikkelig lempelse af
investeringsrammen for kommuner og amtskommu
ner under eet med kr. 200 mill, som følge af
den stigende ledighed.
Da ansøgninger cm del i denne udvidelse
af investeringsrammen skal være indsendt inden
1.10.1974, er afdelingslederne opfordret til
at undersøge, hvilke arbejder, der kan igang
sættes eller fremskyndes indenfor kort tid, og
som vil være af betydning for beskæftigelses
situationen.
Fra stadsingeniøren er fremsendt 3 for
slag til dispensationsansøgninger:
- Fremskyndelse af arbejdet med udbygning af
rensningsanlægget, således at deri
stedet ror kr. 300.000,- anvendes
kr. 1.100.000,-..................................... kr.
800.000,(beskæftigelse i perioden frem
til 1.4.1975, 6 mand).
Igangsætning af arbejdet med Ski
denrenden.................................................. - 1.500.000,(beskæftigelse 1.12.1974 - 31-3.
1975, 10 mand).
Hovedkloakledning til Sydvestby
en................................................................ - 1.200.000,(beskæftigelse 1.1. - 31.3.1975,
10 mand).
_________________
Ialt.............................................................. kr. 3.500.000,-

120
ÇkcncmiudvaIgezs Indstilling vedtoges.

Fra de øvrige afdelingsledere foreligger
ikke ansøgninger, idet det næppe er muligt at
finde arbejder, der kan igangsættes med kort
varsel.
Under forudsætning af, at stadsingeniø
rens forslag vedtages i byrådet, og ansøgninger
ne imødekommes af ministeriet, vil det medføre
en tilsvarende formindskelse af anlægsprogram
met i budget 1975/76, der om ønsket kan udfyl
des, da det udtrykkeligt af ministeriet fast
slås, at en eventuel tildeling ikke vil influe
re på beregningen af rammen for 1975/76.
Økonomiudvalget har 23-9.1974 indstillet, at
der søges dispensation som foreslået af stadsinge
niøren, og at anlægsplanen som et alternativ, der
tager højde for indenrigsministeriets dispensation,
ændres således, at arbejdet med Skidenrenden ryk
kes frem til udførelse 1 1975/76 i stedet for
1976/77.
D.K..073.52i.74/75.
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2. behandling af budgetforslag 1975/76 - inde
holdende de af økonomiudvalget den 9*9.1974
foreslåede ændringer - over Slagelse kommunes
indtægter og udgifter, vedlagt den af økonomi
udvalget udarbejdede investerings- cg finan
sieringsplan, samt udvalgets bemærkninger til
forslaget, hvoraf fremgår, at der er påregnet
diverse takstforhøjelser, - jfr. pkt. 3 i
dagsordenen for byrådets møde den 9-9.1974.
Endvidere foreligger overslaget over de
kirkelige ligninger 1975/76, - jfr. samme pkt.
i byrådets fornævnte møde.
Der er fremkommet følgende ændringsfor
slag:

1“; side 163 - 216.
D.K..073.521.75/76.

For lukkede døre.
7. a:.tlrage::ser og forslag.
a. Vedr. ejendommen Løvegade 19«
Vejudvalget har 13.2.1974 henstillet, at
der snarbst tages skridt til at frigøre ejendcmmen matr.nr. 331, Slagelse bygrunde (Restaarant RitzJ,"for lejemål, så ejendommen kan
nedrives 1.1Ö.1974, hvor arbejdet med færdig
gørelsen af H.P. Hansens Plads agtes påbegyndt.
Økonomiudvalget har indstillet, at arbej-‘
det udføres-efter 1.1.1975, idet udvalget sam
tidig har indstillet, at der til lejerne til
fuld afgørelse fer fraflytning ved udgangen af
19 ”4 udbetales til:
Restauratør Erna Aakesen:
kr. 50.000,- til udbetaling ca. 1.10.1974, me
dens depositum m.v. afregnes ved fraflytning.
Købmand J. Rosenlykké.
kr. 30.C00,- til udbetaling ca. 1.10.1974.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

D.K..073.511.1.
b. Grundejerforeningen matr.nr. 2 3 a, Kirke Stil
linge ty og segn?
Landsretssagfører Helge Petersen har 27.8.
19"4 til godkendelse fremsendt vedtægt for
nIrundejerforeningen matr.nr. 23 a, Kirke Stil
linge ty og segn”.
Økonomiudvalget har 16.9.1971* anbefalet,
at vedtægten godkendes.
.713.111.25/73.
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Godkendtes.
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d. Grundejerforeningen Ålandsvej.
Advokat A. Guldager Christiansen har til
godkendelse fremsendt vedtægter for ”grund
ej erforeningen Ålandsvej”.
Økonomiudvalget.har 9.9.1974 indstillet,
at vedtægten godkendes.
D.K..777.8.711.5.

e. Hegn ved Søndermarksvej.
—
------------------Vej udvalget har 2.9.1974 indstillet, at
byrådet giver 4 grundejere ved Søndermarksvej
dispensation fra en på ejendommene tinglyst
servitut, der pålægger dem at plante ubrudt
hæk i skel mod Søndermarksvej, således at der
meddeles tilladelse til at bibeholde følgende
forhold på ejendommene:
a. Matr.nr. 64 h, Slagelse markjorder, t i1hørende Bent J. Møller.
Der er i vejskel anbragt et ca. 80 cm
højt svellehegn med blandet beplantning
ovenfor.

ru

Annelise Sørensen f orlod modet under sa
gens behandling.
Herefter

kendtes
neme.

n

c. Deklarationer vedr. matr.nr. 5 a, Landsgrav.
Advokat Kr. Rask har 26.8.1974 for gård
ejer Annelise Sørensen til godkendelse frem
sendt 2 deklarationer for parcellerne nr. 2 39 af matr.nr. 5 a, Landsgrav.
Økonomiudvalget har 16.9.1974 indstillet,
at deklarationerne godkendes.
D.K..777.8.711.5.

Godkendtes.

Ve d t o ge s.

b. Matr.nr. 64 i, Slagelse markjorder, tilhørende Leif Hald Christensen.
Der er anbragt et ca. 90 cm højt svel
lehegn med hæk af tax ovenfor.

c. Matr.nr. 64 1, Slagelse markjorder, t i1hørende Bent Madsen.
Der er anbragt en ca. 30 cm høj sten
sætning og over denne en beplantet skrå
ning. Ovenfor skråningen er der plantet li
gusterhæk.
. d. Matr.nr. 64 m, Slagelse markjorder, tilhø
rende Öle W. Pedersen.
Der er anbragt en ca. 220 cm høj
stensætnihg, og der er ingen beplantning.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
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f. Åstedsforretninger vedr« Ærøvej .

Blev imødekommet.

'.*ej udvalget har 3% s. 197i anmodet om be
myndigelse til, i henhold til £ 47 — 48 i lov
cr. offentlige veje, at afholde åstedsforretning
med henblik på:
at nedlægge forbindelsesvejen mellem Ærøvej og
Bjergtygade,
at afhænde arealer, der ligger mellem Ærøvej og
de tilstødende grunde,
at indlægge skråninger på privat grund, samt
at erhverve areal til oversigtsareal og sti
langs Idagårdsvej.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Landsnævnet for omnibus og fr.agtma,ndskørsel ,
Anbefales.
Direktoratet for vejtransport, har 16.8.1975 på foranledning af en ansøgning fra Oluf Larsens
Vognmandsforretning, v'Sent I. Larsen, Parkvænget
1?7 Slagelse, om tilladelse til at udføre turis tkorsal over hele Danmark, - anmodet byrådet
om en udtalelse.
Vejudvalget har 6.9.1974 indstillet, at an
søgningen anbefales overfor 1andsnævnet.
D.K..811.113.078.6.

3. PERSONALESAGER.
a. 7edr. kcntorassistentstilling på Centralbiblio
teket .
Ansøgning af 23.8.1974 fra deltidsbeskæf
tiget kontorassistent Grethe Holm, Centralbib
lioteket, om afsked fra den 30.9.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075-5.084.

123
Bevilgedes.

b. Besættelse af stilling som kontorassistent.
Socialudvalget har 29.8.1974 indstillet, at
Erik John Pedersen, Aazjærsgade 2, ansættes i
en ledig stilling som kontorassistent i socialog sundhedsforvaltningen med tiltrædelse snarest
muligt.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075-5.084.

Vedtoges.

c. Besættelse af stillinger på Centralbiblioteket.
Kulturudvalget har 26.8.1974 indstillet,
at følgende ansættes i de ledige stillinger som

Vedtoge s.
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kontorassistent ved Centralbiblioteket:
1. Poul Mikkelsen, Kierulffsvej 50»
Ansættelse fra 1.11.1974 på hel tid.
2. Jytte Kristiansen, Akacievej 3j Vemmelev.
Ansættelse snarest muligt med 20 timer
ugentlig.
Ved ansøgningsfristernes udløb var ind
kommet henholdsvis 19 og 27 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.

d. Økonomiudvalget har 16.9.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 15.000,- til konto 11
Ô4 01 01 1, 1974/75 til dækning af udgifterne
ved ansættelse'af yderligere $ teknisk Assi
stent på stadsingeniørens kontor.
D.K..075.5.084.
D.K..073.521.74/75.

Bevilgedes.

e. Ansøgning om deltidsbeskæftigelse.
Ansøgning af 1.8.1974 fra kommuneassistent
Mona Jørgensen, Centralbiblioteket, om nedsæt
telse af arbejdstiden til 30 timer ugentlig.
Kulturudvalget har 26.8.1974 indstillet,
at ansøgningen imødekommes med virkning fra 1.
8.1974, foreløbig for 1 år, - idet det er op
lyst, at arbejdstiden fer skrankemedhjælper
Cecilie Christiansen fra samme dato og indtil
videre er øget med 11 timer ugentlig.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
D.K..075.5.084.

Kulturudvalgets ind
stilling vedtoges.

f. Besættelse af ekspeditionssekretærstilling.
Socialudvalget har 18.9.1974 indstillet
at kontorchef Thorkild Østergaard , D i an a1un d
an sættes fra 1.1.1975 i den ledige stilling
som ekspeditionssekretær i social- og sund
hedsforvaltningen, - idet udvalget samtidig
har indstillet, at pågældende indplaceres på
slutløn som ekspeditionssekretær (skalatrin
41).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .084 .

Vedtoges.
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g. Konstitution som afdelingsbibliotekar.
Kulturudvalget har 26.8.1974 indstillet,
at læsesalsbibliotekar Inge Juul Jørgensen konstitueres i stillingen som afdelingsbibliotekar
(leder af læsesalen) med et ugentligt timetal
på 56 i tiden 16.9. - 13.12.1974 under afde
lingsbibliotekar Morten Gardes deltagelse i et
kursus på Danmarks Biblioteksskole.
(Lbndif.ferencen ved konstitutionen samt udgif
terne til yderligere timelønnet vikarhjælp for
ventes refunderet fra Danmarks Biblioteksskole).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K. .084•

Vedtoges.

h. Ansøgning af 3.8.1974 fra pantefoged Max Stougaard, kassekontoret, cm afsked med Dension
?ra 3Î.12.1W.------------- ;---------- ------------

Bevilgedes.
Stillingen op
slås ledig.

Anbefalet af økonomiudvalget, der samtidig
har indstillet, at pantefogedstillingen opslås
ledig.
D.K..084.

>0

i. Cvergang til deltidsbeskæftigelse.
Ansøgning af 15.8.1974 fra kommuneassi
stent Vera Madsen, social- og sundhedsforvalt
ningen, om overgang til deltidsbeskæftigelse
efter barselsorlovs ophør den 28.10.1974.
Socialudvalget har 29.3.1974 indstillet,
at ansøgningen imødekommes under forudsætning
af, at arbejdstiden tilrettelægges efter for
valtningens behov.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.

Socialudvalgets ind
stilling vedtoges.

k. Tjenestefrihed uden løn.
Ansøgning af 15.8.1974 fra deltidsbeskæf
tiget kommuneassistent Lis Gøtze, social- og
sundhedsforvaltningen, om tjenestefrihed uden
løn i 1 år fra.1.11.1974, subsidiært om afsked
fra samme dato.
Socialudvalget kunne 29.8.1974 ikke anbe
fale,*at ansøgningen om tjenestefrihed imødekomr.es.
Økonomiudvalget har 9.9.1974 indstillet,
at vedkommende afskediges.
D.K..084.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

23.9.1974.

9. BOLIGSAGER.
Vedr. ejendommen Vestergade 10.
Ansøgning af 23.8.1974 fra NV, Slagelse
Andelsslagteri, om tilladelse til, at I. sals
lejligheden i ovennævnte ejendom fremover ud
lejes som enkeltværelser.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.85-10.

Blev imødekommet.

10. BYGGESAGER.

Ansøgning fra uddeler Chr. Jensen, Værslev,
Kaiundborg, om dispensation fra bygningsved
tægtens § 19, stk. 3 c (pygningers afstand til
skel mindst 5 m) for opførelse af en tilbyg^
nmg~til det på matr.nr. 17 k, Næsby ved Stran
den eksisterende sommernusca. 1,0 - 2,1 m fra
skel.
Projektet er godkendt af fredningsnævnet.
Ejendomsudvalget har 27.6.1974 indstil
let, at ansøgningen anbefales overfor boligmi
nisteriet .
Lb.nr.
b. Se side 162.
11. SKOLESAGER.. .
a. Skolekommissionen har 16.9.1974 indstillet føl
gende til stillingen som skoleleder ved Lille
Valby skole.
som nr. 1. Lærer Jakob Sparrevohn Hansen, Lille
Valby skole.
2. Lærer Poul Georg Hvid, Skolen i Hem
me s høj .
- 3» Lærer Egon Grotum Sørensen, Krummerupskolen.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet
3 ansøgninger.
a.
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Anbefales.

126
Det vedtoges at an
sætte Jakob Sparre
vohn Hansen.

D.K..851.11.

b..Vestsjællands amtskommune, undervisnings- pg
kulturudvalget har 5.8.1974 anmodet byrådet cm
en udtalelse til brug for amtsrådet ved indstil
ling til undervisningsministeriet om fastsættel
se af det pligtige undervisningstimetal for lederen af Lille Valby skole.
Skolekommissionen har 30.8.1974 anbefalet,
at der ydes timereduktion efter tjenestetids
cirkulæret af 0.12.1973, således at skolelede
ren opnår en reduktion på 9 ugentlige timer,
idet klasserne er specialklasser.
D.K..851.12.

Skolekommissionens
anbefaling blev til
trådt .

161

23.9.1974.

c. Vedr. skolepedellen ved Nørrevangsskolen.
Skoleudvalget har 30.3.1974 - under hen
visning til § 2, stk. 3, i overenskomsten mel
lem Kommunernes Landsforening og Dansk Kommunal
Arbejderforbund - indstillet, at skolepedellen
ved Nørrevangsskolen oprykkes til aflønning ef
ter en lønramme bestående af skalatrinnene 14,
lo, 16, 17 og 13.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.084.

Vedtoges.
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/genfor dagsordenen.

•• r.
b
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.. ejendommen matr.nr. 9i Lille Valby.
Byudviklingsudvalgret har 26.8.1974 anmoaf en ansøgdet om en udtalelse 1 ånledning
a
,_lts Jensen, Grønnemoser.'rz fra rårdejer Lauri
til at udleje
gård, Lille Valby, om
g... tixiadelse
_
oa. halvdelen af en ny lade til Øldepot i en
oa. 2-årig periode fra 1.10.1974.
Økonomiudvalget hor indstillet, at ansøg
ningen anbefales under forudsætning af, at
tilladelsen tidsbegrænses til 2 år, og at det
xsen ikke kan forvenunderstreges, at'tillaae
u. __
tes forlænget udove denne periode.
Lo.nr- 411/73.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

Der er fremkommet følgende endringsforslag til Økonomiudvalgets
budgetforslag;
Konto

/.
01 15 00 00 04

2.
02 02 0.1 06 01

3.

02 02 05 06 03

02 02 41 06 50

5.
02 02 43 06 00

6.
02 02 75 07 02

?
02 03 07 06 08

02 03 17 06 02

9.
02 04 01 01 02

Mere
skat

Afskrivning af kurstab ved
låneoptagelse
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

882.500,-

Andre udgifter
ændres til kr. 2,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

8.000,-

Andre udgifter
ændres til kr. 1.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Andre udgifter
ændres til kr. 500,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Andre udgifter
ændres til kr. 500,(8tillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Forrentning
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

19.800,-

Andre udgifter
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

l.COC,-

Andre udgifter
ændres til kr. 2,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Lej e
ændres til kr. 29.312,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.712,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 20.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.800,-

/a

02 04 01 06. 09
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Mindre
skat

Mere
skat

Konto
n.

02 04 01 07 06

22 0*4 02 01 08

/3
02 04 02 06 04

/y.
02 04 02 07 01
/$.
02 04 03 01 03

/£.
C2 04 03 06 50

/S
02 04 04 01 09

//.
02 04 04 06 05

02 04 04 07 02

Andre udgifter
ændres til kr, 1,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Leje
ændres til kr. 36.232,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.232,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 20,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

6.500,-

Andre udgifter
ændres til kr. 1,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Leje
ændres til kr. 11,160,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.860,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 8.700,(stillet af Fremskridtspartiet)

2,000,-

Leje
ændres til kr. 17.527,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.527,-

Vedligeholdelse
ændres til kr, 18,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.600,-

Andre udgifter
ændres til kr, 3.400,(stillet af ejendomsudvalget)

3.000,-

2o
02 04 05 01 04

ÄA
02 04 05 06 00

164

Leje
ændres til kr, 27.590,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.090,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 20,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

6.200,-

Konto

Mere
skat

xe.
02 05 01 01 06

Mindre
skat

Leje
ændres til kr. 500,(stillet af Fremskridtspartiet)

260,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 1,800,(stillet af Fremskridtspartiet)

400,-

Andre udgifter
ændres til kr. 4.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 3.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.800,-

Andre udgifter
ændres til kr. 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

300,-

Vedligeholdelse
ændres til kr, 1.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 10,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

6.500,-

Leje
ændres til kr, 1,400,(stillet af Fremskridtspartiet)

200,-

Vedligeholdelse
ændres til kr, 2.700,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Leje
ændres til kr. 1.940,(stillet af Fremskridtspartiet)

140,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 2.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

600,-

13.
02 05 01 06 02

4*
02 05 .03 07 00
43
02 05 04 06 09

M.
02 05 04 07 06

Jt?.
02 05 05 06 04
4/
02 05 08 06 00

4*
02 05 16 01 08

02 05 16 06 04
3/.
02 05 17 01 03

34
02 05 17 06 50
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Mere
ekat

Konto

33.
02 05 20 01 50
3K
02 05 20 06 06
3Ä
02 05 25 06 03

3*.
02 05 25 07 00
3Z
02 05 26 01 02

Mindre
skat

Leje
ændres til kr, 2,480,(stillet af Fremskridtspartiet)

1,160,-

Vedligeholdelse
ændres til kr< 3.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

600,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 4,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.700,-

Andre udgifter
ændres til kr, 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

100,-

Leje
ændres til kr. 2,066,(stillet af Fremskridtspartiet)

66,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 1.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

800,-

Vedligeholdelse
ændres til kr, 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

Andre udgifter
ændres til kr, 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

300,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 37.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 13.600,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Andre udgifter
ændres til kr. 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

800,-

3*
02 05 26 06 09
3?.
02 05 27 06 04

02 05 27 07 01

♦z
02 05 28 06 50
«
02 05 32 06 01

<3.
02 05 32 07 09
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Konto

Mere
skat

Mindre
skat

Vy.

02 05 33 07 04

vs:
02 05 34 07 50

Andre udgifter
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Andre udgifter, varme
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

11.500,-

Vé.

02 91 00 00 02

Renholdelse af samtlige ejenr
domme under konto 02
ændres til kr. 28.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

37.000,-

V?.

02 96 00 00 00

Vedligeholdelse af beboelses
lejligheder ved fraflytning
ændres til kr. 0,(stillef af Fremskridtspartiet)

50.0CC,-

y*

08 04 40 02 06

Henlæggelse til den kulturelle
’ fond
ændres til kr,
(stillet af Fremskridtspartiet)

4.375,-

n

09 04 00 00 00

Forskellige indtægter
ændres til kr. 350.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

5o.

10 01 05 04 07

Uerholdelige og eftergivne
skatter
ændres til kr. 15.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

60.000,-

5/.

10 06 01 00 04

11 01 04 00 50

Kommunens andel af skat af
dødsboer
ændres til kr. 130.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Andre mødeudgifter
ændres til kr. 12.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

30.000,-

5.00C,-
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Mere
skat

Konto

Mindre
skat

53

11 01 07 00 06

Kontingent til kommunale
sammenslutninger
ændres til kr. 110.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

5k

11 01 09 01 04

JS.
11 01 09 03 09
54.
11 01 09 11 00

Den faste ejendom
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Gas, el, vand og varme
ændres til kr. 100.000,-r .
(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Anskaffelser og vedligeholdelse
af kontorinventar og maskiner
ændres til kr. 135.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

5?

11 02 01 00 07

Lønninger
ændres til kr. 7,000.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500.000,-

Pensionsforsikringspræmier
ændres til kr. 938.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

65.000,-

5/.

11 02 03 00 08

59.

11 02 07 00 50

Fejltællingspenge og kørselsud
gifter
ændres til kr. 7.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.700,-

4o

11 02 10 00 06

Andre udgifter, herunder skole
udgifter
ændres til kr. 75.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

6/

11 0J 02 00 06

4-?
11 04 01 01 01

Andre udgifter
ændres til kr. 175.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Lønninger
ændres til kr. 1.575.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

150.000,-

Konto

63.
11 04 01 01 01

Mere
skat
Lønninger
ændres til kr. 1.760,000,(stillet af økonomiudvalget)

Mindre
skat

35.000,-

CŸ.
11 04 03 00 05

Pens ions forsikringspræmier
ændres til kr. 60,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

6.000,-

Andre udgifter, kursusudgifter
ændres til kr. 18.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10,000,-

Lystryk
ændres til kr. 12,500,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Lønninger
ændres til kr. 700,000,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000’,-

cd?

11 04 07 00 07

11 04 08 00 02

67.
11 04 15 01 08
6*
11 04 15 02 05

69
11 05 01 00 08

Kørselsgodtgørelse og drift af
bil
ændres til kr. 23.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

I.6OO,-

Lønninger
ændres til kr, 3.870.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

2O5.OOO,-

Pensionsforsikringspræmier
ændres til kr. 455.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

EDB-udgifter
ændres til kr. 350,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

Kursusudgifter
ændres til kr. 20.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.OOC,-

Po.

11 05 03 00 09
?/.
11 05 05 02 04

74
11 05 05 03 01

169

Mere
skat

rlonto

Mindre
skat

73

11 05 05 04 09

77
11 05 08 00 06

Andre udgifter
ændres til kr. 13,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Udgifter ved møder incl. diæter
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Belysning
ændres til kr. 8.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 20.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Andre udgifter, herunder varme
ændres til kr. 17.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

7S.

11 05 09 00 01

W
11 05 50 03 07

7?
11 C5 60 02 04

11 11 21 00 00

Gebyrer i h.t, bygningsvedtægten
ændres til kr. 200.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

73

12 01 01 01 08

Underholdshjælp, § 46
ændres til kr. 2.900.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

<4q

12 01 01 03 02

4/
12 01 02 00 06

Underholdshjælp af begrænset
varighed, § 58, stk. 2
ændres til kr. 145,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Anden underholdshjælp, § 72,
74 og 75
ændres til kr. 1.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

1.000,-

44.
12 01 03 00 01

170

Hjælp til kur og pleje m.v, §45
jfr, § 47 og 60 samt 52
ændres til kr. 100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Mere
skat

Konto

*3.
12 01 05 00 02

12 01 07 00 03

Hjælp til betaling af medlems
bidrag til arbejdsløshedskasse,
§ 51 A
ændres til kr. 20.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Fragår, indbetalinger fra be
talingspligtige rn.fl.
ændres til kr. 320,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

5.000.-

20.000,-

SS

12 02 01 00 04

Hjælp i tilfælde af langvarige
sygdomme, § 53
ændres til kr. 150.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

86.

12 02 02 00 50

Hjælp til værnepligtige, § 54
ændres til kr. 300.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2 5 • 0 G 0, ”

S?.

12 02 04 00 00

Overgangshjælp m.v. til enlige
forsørgere i h.t. § 56, stk. 1
ændres til kr. 10,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

88.

12 02 05 00 06

<55
12 02 06 00 01

9o.
12 02 07 00 07

Hjælp til dåb, konfirmation m.v.
til forældreløse børn og til
enlige forsørgeres børn under
18 år, § 56, stk. 4
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Hjælp til forsørgelse i hjemmet
af børn med fysiske og psykiske
lidelser, § 73
ændres til kr, 120.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Uddannelseshjælp m.v. til enlige
forsørgere, § 56, stk. 2 og 3
ændres til kr. 95.00C,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.0C0,-

5.000,-

5.000,-
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Konto

Mere
skat

9/.
12 05 02 00 00

U.
12 C6 01 00 09

Mindre
skat

Hjælp til husvilde, § 127
ændres til kr. 3.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Udbetalte refusioner
ændres til kr. 35.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Udgifter
ændres til kr. 10,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

93.
12 07 01 00 02

12 C8 01 00 06

Hjælp til-arbejdsprøvning, op
træning, undervisning m.v.
5 6, stk. 2
ændres til kr. 35.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,-

9$

12 0ö 02 00 01

12 Cö

04 00 02

Hjcelp til underhold m.v. under
revalidering, § 7
ændres til kr. 310.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Kosnunens andel af udgifterne
ved ariften af institutioner
m.v. godkendt i h.t. § 5 og 10
ændres til kr. 45.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,-

5.000,-

9?

12 03 05 02 02

Arbejdsløn til hjemmearbejdere
ændres til kr. 17.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

Bidrag til ATP
ændres til 8,000,(stiliet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Varme
ændres til kr. 4.000,(stiilet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

39

12 0ö 05 04 07

99

12 03 05 07 09
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Mere
skat

to

08 05 08 06

08 05 13 06

08 05 17 05

08 05 19 50

08 05 20 00

08 05 21 08

10 02 00 00

11 01 00 09

01 01 00 08

01 03 00 09

01 05 00 50

ska

El, vand og gas,
ændres til kr. 2.C00,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Afskrivning på automobil
ændres til kr. 3.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

x.^iCO,”

Repræsentation
ændres til kr. 1.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

UOG,-

Rejser og diæter
ændres til kr. 2,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Lovpligtig ulykkesforsikring
ændres til kr, 7.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2,000*,-

Andre udgifter
ændres til kr. 5,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.C00,-

Tilskud til specialarbejderskoler
ændres til kr. 30.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Statsrefusion
ændres til kr. 2,9^6.250,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

230,000,-

Grundbeløb
ændres til kr. 15.700.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

300.000,-

Beløb for erhvervsudygtighed
ændres til kr. 3.700.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

300.000,-

Pensionstillæg
ændres til kr, 3.100.000,(stillct af Fremskridtspartiet)

-3C.030,-
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Konto

Mere
skat

Mindre
skat

///

13 01 06 00 05

"4.
13 01 07 00 00

Beløb til personlige fornøden
heder m.v. under ophold .på .al
derdomshjem og plejehjem .m.v.
ændres til kr. 100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Invaliditetsydelser
ændres til kr. 150,000,-:
(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,-

25.000,-

//3.

13 01 09 00 01

//*
13 02 02 00 07

Lægeerklæring ved begæringens
indgivelse
ændres til kr. 30.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Grundbeløb
ændres til kr. 65.000.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

2.000.000,-

/ZT

13 02 05 00 03

Beløb til personlige fornøden
heder m.v. under ophold på al
derdomshjem og plejehjem m.v.
ændres til kr, 550.000,-:
(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

//*

13 02 07 00 04

//?
13 03 01 01 02

//i*
13 03 01 04 04

//*
13 03 01 06 09
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Personlige tillæg
ændres til kr. 1.000.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

250.000,-

Grundbeløb
ændres til kr. 2.350.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

Beløb til personlige fornøden
heder m.v. under ophold på al
derdomshjem og plejehjem m.v.
ændres til kr. 1.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Personlige tillæg
ændres til kr. 30.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

10.000,-

Mere
skat

Konto
Mo;

Overgangshjælp
ændres til kr. 72.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

13 03 03 00 06

Anden hjælp til enker
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

or- . oU nJ un , _-

13 04 01 01 06

Løn m.m. til cmsorgslederet be
skæftigelseshjælpere m.fl.
ændres til kr. 150.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

13 03 02 01 08

13 04 01 02 03

13 04 01 03 00

Udbringning af varm mad fra
plejehjemmet ”Skovvang”
ændres til kr. 180.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Udbringning af varm mad fra
Slagelse Kaserne
ændres til kr. 170.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.0CC,-

5,000,-

10.000,-

/4S

13 04 01 06 02

Underholdning, udflugter m.v.
ændres til kr. 155.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Z4*.

13 04 02 01 01

Udgifter i forbindelse med
hjælp til indretning af en
pensionists hjem
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

/4Z

13 05 02 01 05

Løn og befordringsgodtgørelse
til hjemmehjælpere og tilsyns
førende
ændres til kr. 2.700.000,(stillet af Fremskridtspartiet.)

JOu • 0 v3 i •

Z4<f

13 06 01 01 03

Lønninger
ændres til kr. 4.230.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

v U0 • UU

j “
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Konto

/nr
13 06 01 07 07

Mere
skat
Vedligeholdelse af grund og
bygninger
ændres til kr. 125-000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

25-000,-

/3O

13 06 01 08 04

Inventar, herunder vedlige
holdelse,
ændres til kr. 100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

/3Z

13 06 01 09 01

Husholdning
ændres til kr. 500.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Hjælpemidler
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5-000,-

Gas, el, vand og varme
ændres til kr. 125-000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

/32

13 06 01 11 50

/33

13 06 01 14 01

/3y

13 06 01 17 03

Telefon, annoncer og kontor
artikler
ændres til kr, 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

/’5.

13 06 01 18 00

Avis, licens, underholdning m.m.
ændres til kr. 16.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

/36

13 06 01 20 09

/□?.
13 06 01 32 50

Læge, tandlæge og massagebe
handling m.v.
ændres til kr. 8.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Indbetalinger
ændres til kr. 150.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25-000,-

Lønninger
ændres til kr. 4.100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

420.000,-

/3T

13 06 02 01 09

Konto

• ‘ Mere

skat
AW.
13 06 02 07 02

/yo.
13 06 02 08 50

/yz
13 06 02 09 07

/y*
13 06 02 10 08

Vedligeholdelse af grund og
bygninger
ændres til kr. 90.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Inventar, herunder vedligehol
delse
ændres til kr. 80.000,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

30.000

10.000

Husholdning
ændres til kr. 25*4.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000

Medicin og sygeplejeartikler
ændres til kr. 1*40.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000

/yj.

13 06 02 11 05

/yy
13 06 02 20 04

Hjælpemidler
ændres til kr. 26.000,(stillet af Fremskridtpartiet)

Læge, tandlæge og massagebe}handling m.v.
ændres til kr. 12.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000

5.000

ZKT.

13 06 02 21 01

13 06 03 01 04

Hår og fodpleje
ændres til kr. 1*4.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.00C

Lønninger
ændres til kr. 300.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

140.COC

/y?.

13 06 03 08 05

Inventar, herunder vedlige
holdelse
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

6.00C
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Konto

Mere
skat

Mindre
skat

/vs.

13 06 03 09 02

Husholdning
ændres til kr. 77.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Medicin og sygeplejeartikler
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,

Hjælpemidler
ændres til kr. 1.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Renholdels.e og va3k
ændres til kr. 14.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Beklædning
ændres til kr. 2,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Terapimaterialer
ændres til kr. 2.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,

Z*9

13 06 03 10 03

ZÏÔ.

13 06 03 11 00

Z3Z

13 06 03 12 08

13 06 03 13 05

ZX3.

13 06 03 16 07

/SV

13 06 03 18 01

Avis, licens, underholdning m.m.
ændres til kr. 3.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

/SS

13 06 03 19 09

Kørsel og andre udgifter
ændres til kr. 1.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

/«.

13 06 03 *20 50

15 06 03 21 07

Læge, tandlæge og massagebe
handling m.v.
ændres til kr. 500,(stillet af Fremskridtspartiet)

Hår og fodpleje
ændres til kr, 4.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500»-

500,

/st

13 06 05 01 05
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Lønninger
ændres til kr. 600.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

Konto

13 06 05 07 09

Vedligeholdelse af grund og
bygninger
ændres til kr. 20.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mere

Mindre

skät

SXdLt

6.000,-

/6a

13 06 05 08 06

13 06 05 09 03

13 06 05 10 04

Inventar, herunder vedlige
holdelse .
ændres til kr. 23-000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000 , -

Husholdning
ændres til kr. 113.000,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)

j. U • U ù , —

Medicin og sygeplejeartikler
ændres til kr. 12.000,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)

3.0C0,-

Hjælpemidler
ændres til kr. 2.000,-r
(stillet af Fremskridtspartiet)

l.COC,-

Renholdelse og vask
ændres til kr. 15.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

Beklædning
ændres til kr. 2.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Terapimatèrïaler
ændres til kr. 3-500,(stillet af Fremskridtspartiet)

• C\^
v U r\o j _

/63.

13 06 05 11 01

/6Y.

13 06 05 12 09

/63“

13 06 05 13 06

/U.

13 06 05 16 08

/*?.
13 06 05 17 05

/Äf.
13 06 05 18 02

Telefon, annoncer og kontor
artikler
ændres til kr. 7.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Avis, licens, underholdning m.p.
ændres til kr. ^4.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

3C0,-
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Konto
M.
13 06 05 19 50

Mere
skat

Kørsel og andre udgifter
ændres til kr. 2.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

500,

/2b.

13 06 05 20 00

/?/.
13 06 05 21 08

/2*
13 06 05 32 01

Læge, tandlæge og massagebe
handling m.v.
ændres til kr. 1.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Hår og fodpleje
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Indbetalinger
ændres til kr. 25.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000»-

/93.

13 06 06 01 00

13 06 06 32 07

ns
13 06 06 35 09

/2*.
13 06 06 36 06

13 07 01 05 06

ISO

Kommunens fulde opholdsbeta
ling
ændres til kr. 2*450.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Fragår, indbetalinger
ændres til kr. 55.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)
Opholdsbetaling for pensioni
ster på fremmede kommuners egne
eller private hjem
ændres til kr. 100.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

Ikke tilskudsberettigede ud
gifter
ændres til kr. 15.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Vedligeholdelse
ændres til kr. 35.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.550.000,-

5.000,-

25.000,-

20.000,-

30.000,-

Mere
skat

Konto

13 07 01 06 03

13 07 01 08 08

/<fø.
13 07 02 05 01

Mindre
Skû t

Lønninger, kontant
ændres til kr. 54.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

I5.OOO

Renholdelse exel. løn
ændres til kr. 1.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

500

Vedligeholdelse
ændres til kr. 60.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000

Lønninger, kontant
ændres til kr. 60.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

8.506

/S/.

13 07 02 06 09

W.

13 07 02 07 0613 07 02 09 00

/#.
13 07 03 05 07
//K
13 07 03 06 04

Lønninger, værdi af fribolig
Renholdelse exel. løn
Belysning af gange og trapper
ændres til kr. 5-500,(stillet af Fremskridtspartiet)
Vedligeholdelse
ændres til kr. 65.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500

10.000

Lønninger, kontant
ændres til kr. 63-300,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000

Renholdelse exel. løn,
ændres til kr. I.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

500

Telefon
ændres til kr. I.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

500

Brændsel
ændres til kr. 16.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

14.000

/SS.

13 07 03 08 09

13 07 03 11 04

/**
13 07 04 04 05
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Konto

Mere
skat

Mindre
skat

M
13 07 04 10 02

13 07 05 04 00
/*>
13 07 05 05 08

/9<
13 07 05 09 07

/«•
13 07 06 02 01

Andre udgifter
andres til kr. 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

100,-

Brændsel
ændres til kr. 8.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Vedligeholdelse
ændres til kr, 6.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

6.000,-

Belysning a*f gange og trapper
ændres til kr. 1.300,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Varmetidrag
ændres til kr. 180.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Vedligeholdelse
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

/9J.
13 07 06 03 09
/9*
13 08 01 00 03

/W.
13 08 03 00 04

/9*.
14 01 01 01 02

14 01 01 02 50
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Statsrefusion
ændres til kr. 94.554.450,4.953.600,
(stillet af Premskridtspartiet)

Refusion fra invalideforsikrings
fonden
ændres til kr. 32.270.000,1.690.000,
(stillet af Fremskridtspartiet)
Udgifter til anerkendt familie
vej ledning
ændres til kr. 230.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Hjælp til betaling for børns
ophold i daginstitutioner,
5 69» stk. 2
ændres til kr. 700.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

50.000,-

Mere
skat

Konto

14 01 01 03 o^

Udgifter i forbindelse med
givne henstillinger og pålæg
m.v.,
27, stk. 2, nr. 3-5
ændres til kr. 70.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

5.000,-

/M.

14 01 01 05 01

14 01 01 06 09

Børns anbringelse uden for deres
hjem, § 27, stk. 2, nr. 6 og
§ 28, stk. 1-2
ændres til kr. 1.500.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Udgifter til underhold, uddan
nelse m.v.* efterværn, jfr.
§ 50.
ændres til kr. 25.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

10.000,-

Jgo/.

14 01 01 07 06

14 02 01 01 06

Fragår, indbetalinger for be
talingspligtige .
ændres til kr. 40.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Lønninger
ændres til kr. 540.00Q,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,-

55.CC0,-

^3.

14 02 01 04 08

14 02 01 09 04

14 02 01 15 01

Genanskaffelse og vedligehol
delse af inventar
ændres til kr. 7.200,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Vask og rengøring, excl. løn
ændres til kr. 12.800,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

9.000,-

Fornøjelser, udflugter og for
ældremøder
ændres til kr. 4.200,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

MO

Kont o
4^.
14 02 01 16 09

lop.
14 02 01 22 06

14 02 02 01 01

14 02 02 03 06

Mere
skat

Andre udgifter
ændres til kr, 200,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)
Forsikringer, skatter og af
gifter vedr. fast ejendom
ændres til kr. 6.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

500,-

1.000,-

Lønninger
ændres til kr. 365.000,(stilles af Fremskridtspartiet)

35.000,-

Varme, gas, el og vand
ændres til kr. 17.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

Administrationsudgifter
ændres til kr. 20.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

6.800,-

Vask og rengøring, excl. løn
ændres til kr. 8.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

4.900,-

4/A

14 02 02 06 08

4//.
14 02 02 09 50

1/4.
14 02 02 11. 08

Brand- og tyveriforsikring vedr.
inventar
ændres til kr. 500j(stillet af Fremskridtspartiet)

200,-

4/J
14 02 02 12 05

4/fc
14 02 02 22 01
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Kommunens bidrag til ATP
ændres til kr. 2.500,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)
Forsikringer, skatter og afgif
ter vedr. fast ejendom
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

1.000,-

Mere
skat

Konto'

14 02 04 01 02

Mindre
skat

Lønninger
ændres til kr. 630.000,«?
(stillet af Fremskridtspartiet)

42.000,-

Vask og rengøring, .excl. løn
ændres til kr. 20.000,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

3.300,-

Lovpligtig .ulykkesforsikring
ændres til kr. 1,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

4/4.
14 02 04 09 00

4/?.

14 02 04 10 01

M.
14 02 04 15 08

Fornøjelser, udflugter og for
ældremøder
ændres til kr. 6.000,-r
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.200,-

3'9.

14 02 05 01 08

Lønninger
ændres til kr. 500,000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

25-000,-

Fødevarer
ændres til kr. 9.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Varme, gas, el og vand
ændres til kr. 18,000,-?
(stillet af’Fremskridtspartiet )

10.000,-

44«.
14 02 05 02 05

44/.
14 02 05 03 02

444.
14 02 05 04 50

14 02 05 06 04

Genanskaffelse og vedligeholdeirj
se af inventar
ændres til kr. 7-000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Administrationsudgifter
ændres til kr. 32.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.200,-

Vask og rengøring, excl..løn
ændres til kr. 7.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

44*
14 02 05 09 06
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Konto

14 02 05 12 01

14 *02 06 01 03

44 Z
14 02 06 03 08

X2/
14 02 06 06 50

449.
14 02 06 09 01
4JÖ
14 02 06 16 06

43/
14 02 08 01 04

4M.
14 02 08 02 01

433.
14 02 08 04 06

43K
14 02 08 09 02
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Mere
skat

Mindre
skat

Kommunens bidrag til ATP
ændres til kr. 3.000,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Lønninger
ændres til kr. 42.000,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Varme, gas, el og vand
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Administrationsudgifter
ændres til kr. 4.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Vask og rengøring, exel. løn
ændres til kr, 4.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.900,-

Andre udgifter
ændres til kr. 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Lønninger
ændres til kr. 497.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,-

Fødevarer
ændres til kr. 15.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Genanskaffelse og vedligehol
delse af inventar
ændres til kr. 6.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Vask og rengøring, exel. løn
ændres til kr. 12.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

800,-

3.000,-

Konto

14 02 08 10 03

14 02 08 11 00

Mere
skat
Lovpligtig ulykkesforsikring
ændres til kr. 500,(stillet af Fremskridtspartiet)

Brand- og tyveriforsikring
' vedr. inventar
ændres til kr. 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

1.000,-

500,-

X3Z
14 02 08 12 08

14 02 08 15 50

JÖ*
14 02 08 16 07

14 02 09 01 50

Kommunens bidrag til ATP
ændres til kr. 3-000,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)
Fornøjelser, udflugter, foræl
dremøder .
ændres til kr. 2.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

1.000,-

Andre udgifter
ændres til kr. 200,-r
(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Lønninger
ændres til kr. 395.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,-

Varme, gas, el og vand
ændres til kr. 15.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Vask og rengøring, excl. .løn
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.800,-

Lovpligtig ulykkesforsikring
ændres til kr. 600,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

400,-

4KZ

14 02 09 03 OU

14 02 09 09 08

14 02 09 10 09

4*K

14 02 09 11 06

Brand- og tyveriforsikring vedr.
inventar
ændres til kr. 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-
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Konto

14 02 09 12 03

Mere
skat

Kommunens bidrag til ATP
ændres til kr. 2.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

500,-

4*4.
14 02 09 15 05

Fornøjelser, udflugter og for
ældremøder
ændres til kr, 3.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

fy?.

14 02 10 01 05

Lønninger
ændres til kr, 325*000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Fødevarer
ændres til kr. 5.600,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Varme, gas, el og vand
ændres til kr. 15.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Administrationsudgifter
ændres til kr. 25.100,(stillet af Fremskridtspartiet)

7.000,-

Vask og rengøring, excl. løn
ændres til kr. 7.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.300,-

Andre udgifter
ændres til kr. 500,(stillet af Fremskridtspartiet)

200,-

Lægetilsyn og tandpleje
ændres til kr. 6.000',-r
(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

Plejevederlag
ændres til kr. 1.200.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

58.000,-

4*4.
14 02 10 02 02

4*1
14 02 10 03 50

44'0.

14 02 10 06 01

45/.
14 02 10 09 03

444
14 02 10 16 08

453.
14 02 10 17 05

45*
14 02 11 01 00

188

Mere
skat

Konto

Mindre
skat

J&S.

14 02 11 03 05

Legetøj og beskæftigelsesma
terialer
ændres til kr. 8.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

JtSé.

14 02 11 04 02

Inventar
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.500,-

Lønninger vedr. tilsyn
ændres til kr. 120.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

239.

14 02 11 06 07

4äT

14 02 11 07 04

Andre udgifter vedr. tilsyn
(kørsel m.v.)
ændres til kr. 2.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.0G0,-

ÂS9.

14 02 11 08 01

Uo.
14 02 11 09 09

U/
14 02 31 00 02

4*4
14 03 01 01 50

Kommunens bidrag til ATP
ændres til kr. 9.000,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Administrationsudgifter
ændres til kr. 70.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Tilskud til oprettelse eller for
bedring af institutioner
ændres til kr. 25.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Børnetilskud, $ 2, stk. 1
ændres til kr. 13.500.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

1.000.000,-

4*j.

14 03 01 04 01

14 04 01 00 06

Særligt børnetilskud i h.t.
$ 4, stk. 2 og stk. 3« nr. 1
og 2
ændres til kr. 900.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

Statsrefusion
ændres til kr. 22.787.500,1.340.000,
(stillet af Fremskridtspartiet)
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Konto

15 02 -

Mere
skat
-

-

15 02 01 00 06

15 02 03 00 07

Skolelæger og skolesundheds
plejersker
ændres til kr. 0
(stillet af Fremskridtspartiet),
der som alternativ foreslår:
Lønninger
ændres til kr. 400.000,-

Mindre
skat

517.800,-

20.000,-

Pens i onsfors ikringspræmier
ændres til kr. 65.000,-

5.000,-

Kontorhold
ændres til kr. 10.000,-

2.000,-

Andre udgifter
ændres til kr. 5.000,-

1.000,-

JT6J

15 02 09 00 50

W.
15 02 10 00 05

Jto.

15 03 01 01 07

Lønninger
ændres til kr. 970.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

60.000,-

Bidrag til ATP
ændres til kr. 3.400,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

400,-

4?z

15 03 01 05 06

4?4

15 04 01 00 03

*

Lønninger
ændres til kr. 1.400.000,
(stillet af Fremskridtspartiet)

200.000,-

Bidrag til ATP
ændres til kr. 4.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Inventar
ændres til kr. 35.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

4».

15 04 05 00 05

W
15 04 08 0Ö 01

15 04 10 00 02.
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Materiel, medikamenter og instrumenter
ændres til kr. 100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

40.000,-

Mere
skat

Konto

/(H.
15 0« 11 00 08

Kontorhold
ændres til kr. 18.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

7.000,-

4P?.
15 04 18 00 06

Andre udgifter, herunder
kursusudgifter
ændres til kr. 25.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

45V.
15 05 01 00 07

15 05 03 00 08

iso
15 05 04 00 03

Supplerende sygehjælp m.v.
§ 13
ændres til kr. 2.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

Begravelseshjælp, $ 16.
ændres til kr. 450.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)
Befordringsgodtgørelse til og
fra læge og jordemoder m.v.,
5 17
ændres til kr. 30.000,(stillet äf Fremskridtspartiet)

8.000,-

100.000,-

10.000,-

JM/

15 06 01 01 08

15 06 01 02 05

Til lønmodtagere for tiden efter
de første.5 uger, $ 18, stk. 1
ændres til kr. 6.000.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Til arbejdsgivere for lønmodtage
re, der modtager løn under fravær
fra arbejdet efter de første 5
uger, §27
ændres til kr. 1.000.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

200.000,-

75.000,-

4/J
15 06 01 03 02

Til lønmodtagere for de første
5 uger, når arbejdsgiveren har
frigjort sig for sin forplig
telse ved frivillig sikring,
§ 11
ændres til kr. 180.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

m

Mere
skat

Konto

15 06 01 05 07

445".
15 06 01 06 04

Til arbejdsgivere for lønmod
tagere, der ikke opfylder .be
skæftigelseskravet, og.som
modtager løn under fravær fra
arbejdet i de første 5 uger
§ 27, jfr. § 3
ændres til kr. 35.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

Til lønmodtagere, der på grund ‘
af beskæftigelseskravet ikke
er omfattet af en arbejdsgiver
periode, for de første 5 uger,
§ 18, stk. 2
ændres til kr. 675*000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

15-000,-

25.000,-

4*4.

15 06 01 07 01

15 06 01 08 09

44*
15 06 01 09 06

4<«
15 06 01 11 04
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Til lønmodtagere for de.første
5 uger, når arbejdsgiveren ved
aftale med lønmodtageren har
frigjort sig fra forpligtelsen
til at udbetale dagpenge, $ 12
ændres .til kr. 75*000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

Til lønmodtagere for de første
uger i tilfælde, hvor arbejds
forholdet er af kortvarig eller
tilfældig karakter, $ 13
ændres til kr. 60.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Til personer med dagpengegiven
de anden erhvervsindtægt efter
5 uger, § 18, stk. 3
ændres til kr. 270.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)
Til personer, der udfører hus
ligt arbejde i eget hjem og
som har sikret sig frivilligt
efter 1 uge, § 18, stk. 3> jfr. § 29
ændres til kr. 28.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

15-000,-

30.000,-

2.000,-

. Mere
skat

Konto

Mindre
skat

Ü9o.

15 06 01 12 01

49/.
15 06 02 01 03

Til arbejdsgiveren, der har
frigjort sig i h.t. §12 for
lønmodtagere, .der modtager
løn under .fravær i 5-ugers
perioden
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Til kvindelige lønmodtagere,
§ 33ændres til kr. 1.500.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

49415 06 02 03 08

Til kvinder med dagpengegivende
anden erhvervsindtægt, § 35 *
ændres til kr. 7.0C0,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

4M
15 06 02 04 05

49*
15 06 03 01 09

Til kvinder, der udfører husligt
arbejde .i eget hjem, .og som har
sikret sig frivilligt, §“36,
stk. 1
ændres til kr. 1.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

Til personer ved ulykkestilfælde
der er omfattet af ulykkesfor
sikringslovgivningen, men som
ikke omfattes af lovens .almin
delige regler, § 38
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

4M
15 06 04 01 04

Udbetalinger
ændres til kr. 75.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.OOO,-

Lægeerklæring .i dagpengesager
ændres til kr. 6O.OOO,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

15.OOO,-

49*.

15 06 05 00 02

43?.
15 07 01 00 04

Statsrefusion
ændres til kr. .913.400,(stillet af Fremskridtspartiet)

53.000,

193

Kontç

Mere
skat

Mindre
skat

4».

15 0? 03 00 05

15 07 10 00 03

Refusion fra dagpengefonden
ændres til kr. 8.105.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Refusion fra sikringsstyrelsen
”amtskommunen” vedr. begravelses
hjælp og fribefordring
ændres til kr. 277.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

520.000,

18.000,

300.

15 09 01 00 01

Lønninger
ændres til kr. 1.100.000,(stillet af.Fremskridtspartiet}

152.340,-

Pensions forsikringspræmier
ændres til kr. 91.901,(stillet af Fremskridtspartiet)

8.000,-

<30/.

15 09 02 01 04

3o4.

15 09 05 00 03

Inventar og instrumenter m.v.
ændres til kr. 75.000,w
(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,

Kontorhold
ændres til kr. 18.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,

Kørsel
ændres til kr. 40.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

6.000,-

Andre udgifter
ændres til kr. 15.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Andre udgifter
ændres til kr. 70.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Udgifter
ændres til kr. 22.000.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.223.400,-

□oj.

15 09 08 00 50

3oX
15 09 10 00 00

3*5.

15 09 11 00 06

joé.

15 10 02 00 02

3o?

16 01 01 01 07

194

Mere
skat

Konto

Mindre
skat

3o£.

16 01 01 02 04

Kommunens ATP-bidrag
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

24.C00,-

309

16 01 02 01 0216 01 02 11 09

Udgifter til vikarer og fag
lærere
ændres til kr. 1.500.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

I38.6GO,-

3'0-

16 01 04 11 50

Udgifter
ændres til kr. 15-000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

3//.

16 01 05 02 06

Inspektions- og tilsynshonorarer
ændres til kr. 255-800,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

3/4

16 01 05 04 00

Pædago’gisk udviklingsarbejde
ændres til kr. 500.000,(stillet af den kommunistiske
byrådsgruppe)

50c.000,-

3/3-

16 pi 05 04 00

Pædagogisk udviklingsarbejde
ændres til kr. 450.000,-?
(stillet af 1 medlem af sko
leudvalget )

450.000,-

3/K

16 02 01 01 00

Lønninger
ændres til kr. 8O9.OOO,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)

125.000,-

Pensionsforsikringspræmiçr
ændres.til kr. 95-000,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000 , —

Bidrag til ATP
ændres til kr. 2.524,-.
(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

3!S.

16 02 01 03 05

3/<.

16 02 01 04 02

195

Mere
skat

Ker. t o

Mindre
skat

3/?

16 02 01 10 5016 02 01 22 00

Kontorholdsudgifter
ændres til kr. 125.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

7.600,-

Telefonudgifter
ændres til kr. 69.000,-r
(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000J-

EDB-skemalægning.
ændres til kr. 20.000,«?
(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

3i8 •

16 02 01 26 50

3/9

16 02 01 27 07

16 02 01 56 06

Skole-, fritids-, voksenunder
visnings-: og ungdomsskolenævn
ændres .til kr. .83.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

32/

16 02 01 37 03

Skoleudvalg, skole- og fritids
kommission
ændres til kr. 100.600,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

5-000,-

312

16 02 01 38 00

3X3

16 02 02 01 06

Administration iøvrigt
ændres til kr. 40.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
•
Lønninger
ændres til kr. 700.000,7
(stillet af Fremskridtspartiet)

7.000,

94.000,-

32Y

16 02 02 04 08

Bidrag til ATP
ændres til kr. 2.200,«?
(stillet af Fremskridtspartiet)

400,-

Almindelig vedligeholdelse
ændres til kr. 500.000,«?
(stillet af Fremskridtspartiet)

14.100,-

3*0

16 03 01 01 04’
16 03 01 12 08

324.

16 03 01 -
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Almindelig vedligeholdelse
ændres til kr. 579*100,(stillet af skoleudvalget)

65.000,-

Mere
skat

Konto

Mindre
skat

M?.

16 03 03 01 0516 03 03 12 09

34?
16 03 04 01 0016 03 04 13 01

Hovedistandsættelse
ændres til kr. 238,600,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Inventar
ændres til kr. 175-000,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

13.000,-

3W.

16 03 06 01 01- .
Rengøringslønninger
16 03 06 19 06
ændres til kr. 1.907.100,(stillet af Fremskridtspartiet)

400.000,-

330.

16 03 06 21 0416 03 06 31 00

Rengøringsmaterialer
ændres til kr. 107.280,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

6.000*-

Vask og vinduespolering■
ændres til kr. 90.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

2.300,-

Sportspladser og haveanlæg.
ændres til kr. 250.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

16.300,-

Undervisningsmidler
ændres til kr. 1.550.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

66.700,-

Samlinger
ændres til kr. 175.000,-?
(stillet af Fremskridtspartiet)

13.300,-

Indkøb af AV-hjælpemidler
ændres til kr. 80.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.0CG,-

33/.

16 03 06 41 0716 03 06 51 03
333.

16 03 08 02 50
333.

16 04 01 01 0816 04 01 13 09

33K

16 04 02 01 03
16 04 02 11 50

333.

16 04 03 00 01

Mere
skat

Kor.to

Mindre
skat

336

16 05 01 02 09

Kontorassistenter
ændres til kr. 72*945»“
(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

33?

16 05 03 01 02

Bøger, indbinding, tidsskrif
ter og aviser
ændres til kr. 200.874,r.
(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,

33?

16 35 03 04 04

Audio-visuelt materiale
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

40.000,-

339

16 Ô5 08 01 50

Tryksager, blanketter og kon
torartikler
ændres til kr. 30.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

7.973,“

Mo

16 05 08 02 07

Kontingent til Fælleskommunale
Samlinger
ændres til kr. 70.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

3*7

16- 36 02 00 03
JX-Z
16 36 04 00 04

JX3
16 06 07 00 00

Forældremøder m.v.
ændres til kr. 3*500,(stillet af Fremskridtspartiet)

500,-

Ferierejser, skolerejser
ændres til kr. 200.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

13.000,-

Tryksager, beretning
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Kursusudgifter
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,

Andre udgifter vedr. skolerne
ændres til kr. 55>000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

3VX

16 36 08 00 06*
3X5“
16 :6 1C 00 07
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Konto

3M*.
16 32 01 00 08

Mere
skat

Betaling for undervisning af
kommunens børn i andre kommu
ners skoler
andres til kr. 1.000,(stillet af Premskridtspartiet)

Mindre
s kat

4.000,- ’

3MP
16 51 00 00 05

16 61 01 01 06

W.
16 61 01 02 03

16 61 01 03 00

16 61 02 05 00

3«
16 61 05 01 08

Skolespisning
andres til kr. 0,(stiller af Fallesgruppen og
Fremskridtspartiet )

270.000,-

Lønninger
andres til kr. 250.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Fritidsarrangementer, ungdoms
klub mv
andres til kr. 26,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20,000,-

Øvrige udgifter
andres til kr. 100,000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.600,-

Andel i udgifter vedr, Vest
sjællands voksenundervisnings
center
andres til kr. 420.000,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

200.000,-

Udgift til interessegrupper
ændres til kr. 170.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

42.000,-

Udgift til ungdomsklubber
ændres til kr. 144.000,(stillet af Fremskridtspartiet) ’

38-017,-

353.
16 61 05 02 05

16 61 05 11 04

Fragår: Tilskud fra statskassen
ændres til kr, 183.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

47.969»

19»

35S.
16 61 12 01 06

Mindre
skat

Mere
skat

Konto

Udgifter
ændres til kr« 594.452,(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

3^

17 01 01 00 07

Bibliotekarer
ændres til kr. 1.655.700,(stillet af kulturudvalget)

74.000,

33?

I7 01 01 00 07

17 01 02 00 02

Bibliotekarer
ændres til kr. 1.381.700
(stillet af Fremskridtspartiet)

200.000,-

Andet personale
ændres til kr. 1.785.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

200.000,-

Pensions forsikringspræmier
ændres til kr. 23ü.000,r
(stillet af Fremskridtspartiet)

70.000,

359

17 01 03 00 08
Jéo

17 01 03 00 08

Pensionsforsikringspræmier
ændres til kr. 312.800»-?
(stillet af kulturudvalget)

8.800,

34/

17 01 05 00 09

Bidrag til ATP
ændres til kr. 8.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.900,-

Leje og indretning af lokaler
ændres til kr. 10.000,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

2.000,-

Rengøring
ændres til kr. 158.400,-?.
(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

36*.

17 02 02 00 06

343

17 02 06 00 08

34 y

17 03 01 00 04
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Bøger, indbinding, tidsskrifter
og aviser til voksne
ær.dres til kr. 800.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

Mindre
skat

Mere
skat

Konto
□65.

.17 03 02 00 05

17 03 03 00 05

Bøger, indbinding, tidsskrifter
og aviser til børn
ændres til kr. 225.200,(stillet af Fremskridtspartiet)

7.000,-

Audio-visuelt materiale
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

Inventar
ændres til kr. 95.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

□69

17 04 00 00 02
36<7

17 06 01 00 05

369

11 13 10 00 08

Andel i aim. administrationsud
gifter
ændres til kr. 122.800,(6tillet af kulturudvalget)
N.B. Dette forslags vedtagelse
medfører ændring af
Bibliotek, konto 17 til
kr. 122.800,-

1.700,-

1.700,-

□ 20

17 07 01 00 09

Tryksager, blanketter og kon
torartikler
ændres til kr. 150.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

□9/

17 07 02 00 04

Porto, fragt, telefon og telex
ændres til kr. 80.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Møder og rejser
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet) •

7.300,-

3?Z

17 07 03 00 50
□?3.

17 07 06 00 06

Diverse udgifter
ændres til kr 28.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

201

Mere
skat

Konto

Mindre
skat

37/.

17 11 01 00 05

375.

17 11 02 00 0017 11 03 00 06

Betaling for statsinstituti
oner m.fl.
ændres til kr. 260.900,såfremt kulturudvalgets for
anstående ændringsforslag
vedtages.
I modsat fald
ændres til kr. 178,100,(stillet af kulturudvalget)
Tilskud fra staten og amtet
ændres til kr. 970.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

48.000,-

130.900,-

30.000,-

37é

17 12 01 00 09

Ordinært statstilskud
ændres til kr, 1.344,400,såfremt kulturudvalgets foran
stående ændringsforslag ved
toges .
I modsap fald
ændres til kr, 1.344.000,(stillet af kulturudvalget)

33.000,-

32.600,-

377

17 12 02 GO 04

202

Andre indtægter
ændres til kr. 106.100,(stillet af kulturudvalget)

87.500,-

Mere
skat

Konto

Mindre
skat

3?*

18 01 03 01 02

18 01 05 01 03

18 01 05 03 08

jyz
18 01 07 00 07

Drift af materielpladsen
ændres til kr. 80.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Anskaffelser
ændres til kr. 270.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

220.000,-

Vedligeholdelse, værktøj
ændres til kr. 145.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

15.000,-

Andre fællesudgifter
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

70.C00,-

Befordringsudgifter, varevogne
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

3«.

18 02 02 00 03

3Ä3.

18 0J 01 41 04 Sti til Slagelse Lystskov
18 03 01 44 06
Sti mellem Frederikshøjvej og
Teglværksvej
Hellig Andersvej
Sti ved Garvergårdsvej
ændres til kr. 6;£), 000 ,•(stillet af Fremskridtspartiet)

60.000,-

3M.

18 03 01 47 08

Parkering i bymidten
ændres til kr. 0,(8tillet af Fremskridtspartiet)

240.00C,-

203

Konto

18 03 01 48 05

18 04 02 00 00

18 05 03 00 50

18 05 04 00 05

Mere
skat

Indre ringgade
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

Indtægter ved arbejder for
fremmed regning
ændres til kr. 50Ö.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

50.000,-

200.000,-

Vej afvanding
ændres til kr. 125.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,

Beplantning, beskæring o.l.
ændres til kr. 160.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Nye lyssignaler
ændres til kr. 150.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

150.000,-

Anskaffelse* af materiel
ændres til kr. 60.000,’ (stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Kørsel med maskiner
ændres til kr. 200.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

200.000,-

Indkøb af salt
ændres til-kr. 100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

30.000,-

Elektricitetsforbrug
ændres til kr. 364.H00,(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

349.

18 05 06 02 00

39o.

18 05 07 01 09

39/

18 05 07 03 03

18 05 07 05 08

3«
18 09 01 00 03

204

Konto

Mere
skat

Mindre
skat

39/

19 01 01 00 01

39519 02 01 01 02

39<.
19 02 01 02 50

39?.
19 02 01 05 01

39<f
19 02 01 06 09

Ledninger og brønde
ændres til kr. 120.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Lønninger
ændres til kr. 590.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Pensionsforsikringspræmier
ændres til kr. 20.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Fast ejendom, vedligeholdelse
ændres til kr. 100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

40.000,-

Maskiner og inventar
ændres til kr. 125.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

399

19 02 01 1J 03

Andre udgifter, vandprøver,
telefon m.v.
ændres til kr. 75.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

ŸOO.

19 04 07 00 05

19 04 15 00 09

Drift af losseplads i Holmstrup
ændres til kr. 320.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

100.000,-

Biler, anskaffelser
ændres til kr. 50.000,(8tillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

205

Mere
skat

Konto

19 06 01 01 07

19 06 07- 00 02

19 09 04 00 07

Mindre
skat

Lønninger
ændres til kr. 690.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

20.000,-

Brændsel til oliefyret kedel
ændres til kr. 540.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

60.000,-

Fast ejendom, vedligeholdelse
ændres til kr. 15.500,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Værktøj og redskaber
ændres til kr. 55.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

¥05

20 01 04 00 09

Vø*.
20 01 05 00 04

Gravning, rensning, plantning m.v.
ændres til kr. 400.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

44.000,-

Ÿ0?

20 01 07 00 05

Kommunens planteskole, midlertidig
legeplads og nye anlæg
ændres til kr. 15*000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

¥oS

20 01 11 00 07

Andre udgifter, møder m.v.
ændres til kr. 30.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Bygninger
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

¥09.

20 02 03 00 07

206

Mere
skat

Konto

Mindre
skat

tøo.

20 02 04 00 02

<*7Z
20 02 05 00 08

Kulturarbejder
ændres til kr. 6.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.800,-

Skovning
ændres til kr. 2.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.000,-

Renholdelse af skov og strand
ændres til kr. 10.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.200,-

Udgifter
ændres til kr. 14.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4.000,-

Salg af badebilletter
ændres til kr. 400.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

150.000,-

Rengøring af omklædningsbygning
ændres til kr. 55.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Baner og beplantning
ændres til kr. 300.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

Nye anlæg
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

120.000,-

Wl

20 02 07 00 09

20 02 08 01 01

tøy.
20 04 21 00 02

y/x
20 09 06 00 09

20 09 11 00 06

w?.
20 09 15 00 08
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Konto

Mindre
skat

Mere
skat

tyf

20 09 16 00 03

y/9.
20 - -

Støtte til sport og andre
ungdomsformål
ændres til kr. 113.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

28.000,-

Holmstrup Ungdomsgaard - Nye konti •

¥20.

20 14 05 00 03

Skatter, afgifter, forsikring
kr. 4.000,-

4.000,-

¥2/.

20 14 12 00 01

20 14 06 00 09

Gas, el, vand og varme
kr. 15.000,-

15.000,-

Fast ejendom, vedligeholdelse
kr. 12.000,-

12.000,-

W-

20 14 07 00 04

Inventar kr. 5.000,-

5.000,-

WK
20 14 09 00 05

Rengøring kr. 4.000,-

4.000,-

20 14 18 00 04

Andre udgifter kr. 3.000,-

3.000,-

(stillet af sportsudvalget)

22 01 01 00. 07

447.
22 01 03 00 08
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Lønninger
ændres til kr. 300.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Fast ejendom
aendres til kr. 7.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

3.000,-

Mere
skat

Konto

22 01 09 00 00

W.
22 02 --------

22 02 01 01 08

yo/.
22 02 01 02 05

22 02 01 05 07

22 02 01 07 01

22 02 03 03 03

Udgifter ved øvelser^ og brande
ændres til kr. 100.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Civilforsvar
ændres til kr. 0,(stillet af den kommunistiske
byrådsgruppe)

Mir.dre
skat

15.000,

550.000,-

Lønninger
ændres til kr. 381.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

9.100,-

Pensionsforsikringspræmier
ændres til kr. 70.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

2.300,-

Vedligeholdelse af fast ejendom
ændres til kr. 40.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

4,500,-

Telefon og kontorhold
ændres til kr. 15.000,- .
(stillet af Fremskridtspartiet)

1.500,-

Andre udgifter, drift og vedlige
holdelse af lastvogn incl. for
sikring
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

900,

V34F.

22 02 04 03 09

Andre udgifter, drift og vedlige
holdelse af lastvogn
ændres til kr. 1.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

200,-
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Konto

Mere
skat

Mindre
skat

<04.

22 02 05 01 50

22 02 05 03 04

22 02 07 00 03

22 02 08 00 09

22 02 10 00 50

22 02 11 01 02

Vedligeholdelse
ændres til kr. 800,(stillet af Fremskridtspartiet)

100,

Andre udgifter, drift og ved
ligeholdelse af lastvogn
ændres til kr. 500,(stillet af Fremskridtspartiet)

100,-

Indkvarterings- og forplej
ningstjenesten
ændres til kr. 2.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

400,

Fredsmæssigt katastrofebered
skab
ændres til kr. 2.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

400,-

Reservevandsforsyningstjenesten
ændres til kr. 200,(stillet af Fremskridtspartiet)

100,-

Uddannelse
ændres til kr. 60.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

4VX

22 02 11 11 09
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Fragår, overført til konto
22 02 21, Statens andel
ændres til kr. 60.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

10.000,-

Konto

W3.
23 01
23 05
23 05
23 05
23 05

Mere
skat
01 04
13 00
15 00
16 00
35 00

Mindre
skat

04,
0500,
04

23 05 17 00 06

23 03 10 00 00

23 03 12 00 01

Vy?.
23 05 13 00 04

vyy.
24 01 01 00 01

m.
24 01 03 00 02

Tilskud til forskellige formål
bortset fra Høng-Tølløse
Jernbane
ændres til kr. 28.8.400,- samt

6S.J5C,-

Teknisk Skole
ændres til kr. 450.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Nordisk Samarbejde
ændres til kr. 50.000,(stillet af E. Asmund)
Vestsjællands Teaterkreds
ændres til tekst: Teater
virksomhed kr. 34.000,(stillet af kulturudvalget)

Slagelse Erhvervsråd
ændres til kr. 115.0C0,(stillet af borgmesteren)

63.600,-

25.000,-

34.000,-

25.000,-

Boligsikring
ændres til kr. 6.500.C00,(stillet af Fremskridtspartiet)
Fragår: Statstilskud
ændres til kr. 2.600.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

500.COO,-

200.000,-
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Mere
skat

Konto

24 01 05 00 03

Tab ved garanti for boligind
skud og på boligsikringsydel
ser
ændres til kr. 5.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

Mindre
skat

10.000,-

Ÿ5/

24 12 00 00 08

Udgifter ved huslejenævn
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

Udgifter ved boliganvisning
ændres til kr. 0,(stillet af Fremskridtspartiet)

25.000,-

Byplanarbejde m.v.
ændres til kr. 50.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

50.000,-

Ÿ52

24 13 00 00 01

*53

24 15 00 00 09

</5Ÿ

24 24 CO 00 03

Til imødegåelse af tillægsbevil 
linger og andre uforudsete ud
gifter
ændres til kr. 300.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

1.700.000,-

*53*.
24 25 00 00 07
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Diverse udgifter
ændres til kr. 75.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

5.000,-

Xe re
skat

Konto
ysc,

25 01 02 00 0^1

25 02 02 00 08

Kommunelån
ændres til kr. 55^.000,(stillet af Fremskridtspartiet)
Henlæggelse til nedbringelse
af kasseudlæg, jfr- § 58, stk, 3,
i lov om kommunernes styrelse
ændres til kr. 10.300.03C,(stillet af Fremskridtspartiet)

2 . C G 0.000 , -

3.350,030 , -

Ÿ5â.

25 05

Ny konto: Til oplysningsarbejde •
om industrielle muligheder i
Slagelse kr. 5C.000-,50.300,(stillet af den kommunistiske
byrådsgruppe)

Ÿ5$.

25 05 05 00 05

Til dispositionsfond
ændres til kr. 0,(stillet af den kommunistiske
byrådsgruppe)

u. J . O U

. uuu , -

Ï6o.

25 05 05 00 05

Til dispositionsfond
ændres til kr, 2.500.000,(stillet af Fremskridtspartiet)

8.1GO.000,-

</6/.

25 05 05 00 05

Til dispositionsfond
ændres til kr. 3.000.000,(stillet af Fællesgruppen)

25 05 05 00 05

Til dispositionsfond
ændres til kr. 10.575.000,(stillet aï* E. Asmund)
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Ad konto 16 51 00 00 05» Skolebespisning» har skolekommissionen i
skrivelse af 16.9.1974 oplyst» at 5 medlemmer af kommissionen ønsker
skolebespisningsordningen bevaret» medens 6 medlemmer ønsker ordnin
gen afskaffet.
I økonomiudvalgets forslag til anlægsbudget har Fremskridtspar
tiet foreslået følgende ændringer:
1975/76..

Beskyttede boliger
og færdiggørelse af
plejehj. "Skovvang"
CØK)

1976/77

1977/78

1.600.000
(2.600.000)

1.000.000

1.000.000
(2.000.000)

1.000.000

0
(500.000)

500.000

:Senere 'år

wr

SøndermarkspkOlen,
3. etape, 2. afd.
(ØK)
Møllegårdsskolen, æn
dring af fysiklokale
m.m.

(ØK)
Materielplads ved
Dalsvinget
(ØK)

0
0
0
(1.600.000) (1.000.000) (1.800.000)

Renseanlæg: 2 biolo
giske filtre
(ØK)

1.900.000
(3.800.000)

Ÿàp

Regulering af Skiden
renden m.m.
0
(ØK)
(2.100.000)
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Hovedkloak, Sydvest
byen
(ØK)

600.000
(1.200.000)

Idrætsanlæg: lysan
læg, tribune og sta
dion
(ØK)

0
0
(1.000.000) (1.500.000)

600.000

1.900,.000

1975/76

1976/77

1977/78

Senere år

w.
Svømmehal, bygninger
(ØK)

Karolinevej , vej ar-bejde 1. og 2. etape
Y73.

Sti mellem Astersvej
og svømmehal
0

(ØK)

Vejarbejde, Kloster
jorden 1. og 2. etape
_

1.000 000
(I.50O 000)

400 000
(1.000 000)

600.000

1^0.000

0
(150 000)

(ØK)

1.000 000
(2.300 000)

(ØK)

(14 00 000)

1.300.000

o

Indre ringgade
72*.

Byrådets tilsagn om at fremskaffe kr. 2.000.000,- af Specialar
bejderskolens egenkapital foreslås udskudt.

Vedr. de kirkelige ligninger har kirkeministeriet 19*9.1974 med
delt, at der i landskirkeskat skal lignes et beløb af kr. 807.656,(i budgetforslaget optaget: kr, 824.162,-).

Fra borgmesteren er 23.9.1974 fremsendt følgende underændrings
forslag - Jfr. ændringsforslag nr. 44 6:
Konto 23 03 12 00 01, Teatervirksomhed, optages med kr. 20.000,-.

Budgetforslagets konti 2,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16 og 17 og
heri beregnede afgiftsændringer vedtoges med følgende ændringsfors
nr. 19, konto 02 04 04 07 02, der vedtoges med 19 stemmer, idet 2
medlemmer undlod at stemme.
nr. 326,konto 16 03 01 12 08, der vedtoges med 19 stemmer mod 1 stem
me, idet 1 medlem undlod at stemme.
nr. 37^,konto 17 11 01 00 05, vedtoges eenstemmigt ændret til
kr. 178.100,-.
nr. 376,konto 17 12 01 00 09, vedtoges eenstemmigt ændret til
kr. I.344.OOO,-.
nr. 377,konto 17 12 02 00 04, vedtoges eenstemmigt ændret til
kr. IO6.IOO,-.
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Følgende forslag blev trukket tilbage af forslagsstillerne ;
nr. 6, 101, 107, 19*1, 195, 264, 265, 297, 298', 299, 356, 360, 368,
369, 375.

Følgende forslag blev forkastet med 19 stemmer mod 2 stemmer:
nr. 2-5, nr. 7-18, nr. 20-^9, nr. 79-100, nr. 102-106, nr, 108-193,
nr. 196-263, nr. 266-296, nr. 300-311, nr. 31*1-325, nr, 327-3*16,
nr. 348-355, nr. 357-359, nr. 36I-367, nr. 370-373.
Følgende forslag blev forkastet med 15 stemmer mod *1 stemmer,
Idet 2 medlemmer undlod at stemme:
nr. 312, 313.

Følgende forslag blev forkastet med 11 stemmer mod 10 stemmer;
nr. 3*17-

Behandlingen af budgetforslagets øvrige konti m.v. blev herefter
udsat til fortsat 2.behandling mandag den 30.9 .197*1, kl. 19-00.
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Slagelse byråds ekstraordinære møde mandag den 30- sep
tember 1974 , kl. I9.OO.

Fraværende: Egon Jensen, der imidlertid kom tilstede
efter behandlingen af ændringsforslag nr. 444,
kl. 20.00.
Til behandling forelå:

1. Budget 1975/76.
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Som vedtaget på byrådets møde den 23*9.1974 fortsættes 2.behandlin
gen af det af økonomiudvalget udarbejdede budgetforslag og de hertil
Indkomne ændrings- og underændringsforslag, - således som disse er op
taget i dagsordenen for mødet den 23*9.1974, - hvor iøvrigt under pkt. 5
blev vedtaget et af økonomiudvalget fremsendt alternativ til den fore.lagte anlægsplan, - et alternativ, der tager højde for indenrigsmini 
steriets dispensation til visse arbejders udførelse 1 indeværende år.

1.

Budgetforslagets øvrige konti og de heri beregnede afgiftsændringer
vedtoges med følgende ændringsforslag:
nr. 419 - 425, konto 20 14 05 00 03 - konto 20 14 18 00 04, der- vedtoges
eenstenimigt.
nr. 445, konto 23 03 10 00 00, der vedtoges med 19 stemmer mod 2 stemmer,
underændringsforslaget til nr. 446, konto 23 03 12 00 01, der vedtoges med
19 stemmer mod 1 stemme, idet 1 medlem undlod at stemme. Der optages
herefter kr. 20.000,- til teatervirksomhed. (Ændringsforslag nr. ^46
bortfaldt, idet der for forslaget faldt 9 stemmer, mod forslaget 9
stemmer, medens 3 medlemmer undlod at stemme).
nr. 447, konto 23 05 13 00 04, der vedtoges med 18 stemmer mod 3 stemmer.
nr. 461, konto 25 05 05 00 05, der vedtoges med 12 stemmer mod 9 stemmer.
Endvidere vedtoges at ændre konto 01 01 01 07, Renter af løbende bank
konti, til kr. 2.000.000,- efter forslag fra økonomiudvalget.
nr. 63, konto 11 04 01 01 01, der vedtoges med 19 stemmer mod 2 stemmer.

Følgende forslag blev forkastet med 18 stemmer mod 2 stemmer:
nr. 378 - 392, 394 - 418, 426 - 428 og 430 - 444.
Følgende forslag blev forkastet med 19 stemmer mod 2 stemmer:
nr.. 448 - 456, 65 - 78 og 50 - 51.

Følgende forslag blev forkastet med 10 stemmer mod 5 stemmer, idet 6 medlem
mer undlod at stemme:
nr. 458.
Følgende forslag blev trukket tilbage af forslagsstillerne:
nr. 3>3, 429, 457 og 64.
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Følgende forslag blev forkastet med 16 stemmer mod 5 stemmer:

nr. 459.
Folgende forslag blev forkastet med 15 stemmer mod 2 stemmer, idet 4 med
lemmer undlod at stemme:
nr. 460.
Forslag nr. 462 bortfaldt som følge af vedtagelsen af forslag nr. 461.

Forslag nr. 52 - 62 blev forkastet med 16 stemmer mod 2 stemmer, idet 3
medlemmer var midlertidigt fraværende.
Forslag nr. 1 blev forkastet med 18 stemmer mod 2 stemmer, idet 1 medlem
var midlertidigt fraværende.
Herefter bliver konto 10 01 01 01 03, Kommunal indkomstskat, forskudsbeløb
kr. 90.850.453,-.

Den personlige skat vedtoges udskrevet pâ en budgetteret skalaindkomst på
kr. 714.400.000,- (beskatningsprocent 12,8).
Det foreliggende forslag til anlægsbudget blev tiltrådt, idet de under
pkt. 463 - 476 stillede ændringsforslag blev forkastet med 19 stemmer mod
2 stemmer. Byrådet havde iøvrigt ikke bemærkninger til det af økonomiudval
get i sidste møde forelagte alternativ, der tager højde for indenrigsmini
steriets dispensation til visse arbejders udførelse i indeværende år.

Borgmesteren fik bemyndigelse til at foretage de herefter fornødne korrek
tioner i det udarbejdede totalbudget.
Overslaget over de kirkelige ligninger blev vedtaget med den under pkt. 477
anførte ændring, og det vedtoges at udskrive kirkeskatten på menigheden med
0,7 5.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 14. oktober
1974 , kl. 18.00.

Fraværende: Inger Nørgaard og Holger Jensen.

Til behandling forelå:

EFTERRETNINGSSAGER.
Indenrigsministeriets cirkulære af 9.9.1974 om
ændring af epidemiloven.
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a.-m. Til efterretning.

D.K..772.5.

Indenrigsministeriets cirkulære af 9.9.1974 om
refusion af visse udgifter til hjemmesygeplejerskecrdmnger, sundhedsplejerskeordninger og
skolelægeordninger.
D.K..772.535.2.
D.K. .842.14.
iMiljøministeriets bekendtgørelse af 17.9.1974
om ophævelse af bestemmelser i bekendtgørelser,
udstedt i henhold til lov om levnedsmidler m.
m. og lov om dybfrosne levnedsmidler m.v."

D.K..773.1.
Boligministeriets skrivelse af 17.9.1974 om
meddelelse til kommunerne om boligsikringsy
delsen i 1974/75.
D.K..778.532.2.

Justitsministeriets bekendtgørelse af 10.9.1974
om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige
væsker.

D.K..784.1.073.551.
Arbejdsministeriets cirkulære af 18.9.1974 om
arbejdstilsynets medvirken ved administrationen
af milj/beskyttelseslovgivningen.
D.K..839.4.

Meddelelser fra socialministeriet, nr. 5, 1974.
D.K..841.8.
Socialministeriets bekendtgørelse af 30.8.1974
om ændring af bekendtgørelse om arbejdsgiverens
mulighed for ved aftale med lønmodtageren at
frigøre sig fra forpligtigelsen til at udbeta
le dagpenge .

D.K..848.073.551.
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 465 af
9.9.1974 om tilskud efter sygesikringsloven til
kiropraktisk behandling.

D.K..848.073.551.
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14.10.1974.
k. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 44J af
28:8.1974 om pristalsregulering af begravel
se shjælpen~efter lov om offentlig sygesikring.

D.K..848.073.551.
l. Undervisningsministeriets cirkulære af 3.9.
1974 om tilskud til anskaffelse af klassesæt
til skolebiblioteker i folkeskolen.'
D.K..851.12.

m. Undervisningsministeriets cirkulære af 20.9.
1974 om timelønninger m.v. ^r. 1.10.1974 • inden
for ungdomsskolen, fritidsvirksomhed for børn
og unge og fritidsundervisning for voksne. .

D.K..851.483.073.551.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. amtsfondsbidrag for januar kvartal 1972.
Bogholderiet har 18.9.1974 foreslået, at
ovennævnte amtsfondsbidrag, kr. 5.395.011,75,
der som følge af ændrede regler ikke skulle af
regnes med amtskommunen, og som ved regnskabs
afslutningen 1971/72 blev hensat på statuskon
to 52, Anden gæld, med henblik på imødegåelse
af et evt. tab ved regnskabsårets omlægning
til kalenderåret, bruges til nedskrivning af
kasseudlægget vedr. afgangsført kommuneskat for
oktober kvartal 1970, der ligesom amtsfondsbi
dragets bortfald har relation til kildeskatte
ordningens indførelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.71/72.
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Vedtoges.

b. Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen.Miljøministeriet har 28.8.1974 anmodet
om en ûdtalelse vedr. spørgsmålet om ophævelse
af byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen.
Økonomiudvalget har 23.9.1974 indstillet,
at byudviklingsudvalget ophæves.
D.K..074.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

c. Tilskud til Pakhusets Venner.
Ansøgning af 25.6.1974 fra foreningen
"Pakhusets Venner" om et tilskud til etablering
af fritidslokaler i det gamle pakhus på Havre
bjerg station.
Sportsudvalget har 10.9.1974 indstillet,
at der ydes et eengangstilskud på kr. 2.500,til formålet under forudsætning af, at lokaler-

M. Elvensø foreslog, at
der ydes foreningen kom
munegaranti for et lån på
kr. 2.5OO,-, afdraget over 5 år.
Dette forslag blev
forkastet med 17 stemmer
mod 2 stemmer.
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14.10.1974.

ne stilles til rådighed for fritidsaktivite
ter for børn og unge i Havrebjerg i 5 år, idet udgiften foreslås afholdt af konto 20 09
16 00 03, 1974/75, Støtte til sport og andre
ungdoms formål.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
d. Tilskud til Forældreforeningen ved Hallelev
skolen .
Ansøgning af 29.8.1974 fra Forældrefor
eningen ved Hallelevskolen om et tilskud
på kr. 1.000,- til opbygning af en skolehi
storisk væg på Hallelevskolen.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Herefter vedtoges
sportsudvalgets indstil,
ling med 17 stemmer,
idet 2 stemmer undlod
at stemme.

Bevilgedes.

D.K..078.51.
e. Tilskud til Musikforeningen Musica.

Ansøgning af 5.9.1974 fra Musikforenin
gen Musica om et tilskud til sæsonen 1974/75,
- herunder et tilskud på kr. 1.200,- til af
holdelse af en koncert i anledning af fore
ningens 25 års jubilæum.
Kulturudvalget har 16.9.1974 indstillet,
at der ydes en garanti på kr. 700,- for hver
af de 4 ordinære koncerter samt kr. 1.200,for jubilæumskoncerten, i alt garanti på
maximalt kr. 4.000,- (konto 23 05 35 00 04,
1974/75).
Anbefalet af økonomiudvalget.

Kulturudvalgets indstil
ling vedtoges.

D.K..078.51.
f. Tilskud til Slagelseegnens Kulturkreds.
Ansøgning af 12.9.1974 fra Slagelseeg
nens Kulturkreds om en garantisum på maximalt
kr. 3.000,- til afholdelse af et koncertar
rangement på Slagelse Gymnasium.
Kulturudvalget har 16.9.1974 indstillet,
at der garanteres maximalt kr. 2.500,- til
arrangementet (konto 23 05 35 00 04, 1974/75).
Anbefalet af økonomiudvalget.

Kulturudvalgets ind
stilling vedtoges.

D.K..078.51.
g. Tilskud til studierejse.

Ansøgning af 17.9.1974 fra Handelsgymna
siets ældste klasser om et tilskud til en studierejse til Holland/Belgien i november 1974
for ca. 30 deltagere.
Handelsgymnasiets direktør har oplyst,
at studieturen arrangeres under opsyn fra sko
lens ledelse.

Med 17 stemmer, idet
2 medlemmer undlod at
stemme, vedtoges økono
miudvalgets indstilling
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14.10.1974.

økonomiudvalget har 30.9.1974 indstillet,
at der ydes kr. 50,- pr. deltager, men iøvrigt
henstillet til overvejelse, at disse tilskud
ophører.
2.K..073.51.
h. Vedr. mælkeemballage.
Øernes Konsummælk-Selskab har 1.8.1974 an
modet om en udtalelse i anledning af, at meje
riselskabet påtænker at ændre emballagen for
sødmælk fra Pure-Pak til Brik-emballage.
Økonomiudvalget har 23.9.1974 indstillet,
at emballageskiftet godkendes. 1 medlem (Viggo
Marker) kunne dog ikke anbefale sagen.
D.K..778.2.

Med 12 stemmer mod 3
stemmer, idet 4 medlem^?”
mer undlod at stemme,
kunne byrådet ikke gå
ind for den af selska
bet ønskede ændring
af emballagen.

i. Redningspest ved Lille Kongsmark strand.
Advokat Vagn Ohrt har 9.8.1974 for grunde jerforeningen "Storebælt" anmodet om, at
kommunen opstiller og bekoster opstillingen
af en redningspost på fællesarealet ved ud
stykningen fra matr.nr. 4 a, Lille Kongsmark.
Udgifterne ved opstillingen af redningsposten
med tilbehør er anslået til kr. 2.800,-.
Økonomiudvalget har 30.9.1974 indstillet,
at der ydes tilskud på halvdelen af udgiften,
max. kr. 1.500,-.
D.K..781.

Med 17 stemmer mod
2 stemmer vedtoges
økonomiudvalgets ind
stilling.

k. Vedr. leverance af elektricitet til større
forbrugere med kontrakt.
Værkudvalget har 17.9.1974 fremsendt
forslag til fastsættelse af vilkår for aftagelse af elektricitet på kontraktbasis, idet
følgende industritarif foreslås fastsat fra
1.4.1974:
a. Abonnementsafgift kr. 900,- pr. måler pr.
år. *
b. Ledningsafgift 4,0 øre pr. kWh.
c. Effektafgift pr. år:
1.4.-30.6.1974: kr. 218,I.7.-3I.3.1975: kr. 350,( s amme afgift, som elværket betaler til
Isefjordværket, og således at der ydes
reduktion af afgiften ved en benyttelses
tid på under 6.000 timer).
d. Energiafgift: Samme afgift pr. kWh, som
betales til Isefjordværket med tillæg af
6%.
Alle priser er exel. moms.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.621.317.8.

Værkudvalgets forslag
blev tiltrådt.

222

14.10.1974.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Kapitalbevilling til fjernvarmemodning af
Sydbyen og Sydvestbyen.
Værkudvalget har 10.9.1974 ansøgt om en
kapitalbevilling på kr. 668.0C0,- til konto
71 28 35 00 09 til fjernvarmemodning af 1. af
snit af boligforeningernes bebyggelse i områ
de A 1, der påregnes sat i drift efter 15.10.
197^ og færdigudbygget den 1.3.1975.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.697.34.
b. Vedr. ejendommen "De gamles Hjem”, Strandvejen
7^
Sportsudvalget har 10.9.1974 indstillet,
at ovennævnte bygning fremover benævnes "Holm
strop Ungdomsgård”, - idet udvalget samtidig
har fremsendt driftsbudget for 1974/75, lyden
de på kr. 40.000,-.
Der er ikke i budgettet for 1974/75 taget
højde for udgiften til driften af ungdomsgår
den, hvorfor en tillægsbevilling på kr. 40.000,til konto 2G 14 er fornøden.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.61.

4. 2. BEHANDLING AF FORSLAG TIL ÆNDRINGER I STYRELSESVÉDTÆGTËN.
2. behandling af det af byrådet den 26.3.
1974 nedsatte 8-mands udvalgs forslag af 19.9.
1974 til ændrede formuleringer af styrelsesved
tægtens §§ 24 , 26, 28, 29, 30, 31, 32, 337 34
og 35.
I byrådets møde den 23.9.1974 blev fast
sat en frist til onsdag den 9.10.1974 for
fremsendelse af ændringsforslag.
Borgmesteren har 26.9.1974 fremsendt føl
gende ændringsforslag:
”Da jeg er blevet opmærksom på, at bestem
melsen i § 29, stk. 2, 2. punktum: "Endvidere
behandler udvalget de inden for den sociale
lovgivning til byrådet henlagte sager" må anses
for at være for snæver, idet der som bekendt
inden for det sociale område også forekommer
opgaver, der ikke er lovbestemte, foreslår jeg
herved at ovennævnte sætning ændres til: "Ud
valget behandler iøvrigt sager inden for det
sociale område"."
Fællesgruppen har 7.10.1974 fremsendt føl
gende ændringsforslag til § 31 A og 31 B, stk.
1, 2. punktum:
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Bevilgedes.

Ned 17 stemmer, idet
2 medlemmer undlod at
stemme, vedtoges sports
udvalgets indstilling.

I32
N. Elvensøs
forslag om
sammenlægning af kultur
udvalget cg sportsudval
get blev forkastet med
17 stemmer mod 2 stemmer.
Fremskridtspartiets
ændringsforslag af 9-10.
1974 blev forkastet med
17 stemmer mod 2 stemmer.
Efter anmodning fra
Fremskridtspartiets re
præsentanter underrettes
indenrigsministeriet ved
vedtægtens fremsendelse
om partiets ændringsfor
slag.
Der foretoges heref
ter folgende afstemninger :
Formuleringen af § 24
blev vedtaget med 17
stemmer mod 2 stemmer.
Formuleringen af § 2 c og
28 vedtoges eenstemmigt.
Borgmesterens ændringsfor
slag til § 29, stk. 2, 2.
punktum, blev vedtaget
med 17 stemmer mod 2
stemmer.
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"Udvalget forestår kommunens vejvæsen,
herunder vejbelysnings- og trafiksignalanlæg,
kloakering og spildevandsrensning, herunder
godkendelse af erhvervsvirksomheders kloaksy
stem".
Fremskridtspartiets byrådsgruppe har 9.
10.1974 fremsendt følgende ændringsforslag:

"Ordet "behandler" bør i samtlige §§ efter
følges af "og afgiver indstilling til byrådet".
Dette er foruden § 24, stk. 1, 3, også §
29, stk. 2, § 30, stk. 1, § 31, stk. 4, og §
32, stk. 3"..
D.K..077.6.

For lukkede døre.

5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. ejendommen matr.nr. 69 bu, Slagelse mark
jorder, Østre Alle 30, tilhørende Slagelse Træ
las thaÅde i" Â7S7---------------------------------------

Statsaut. ejendomsmægler Anker Jensen
har 7.8.1974 for J.D. Flügger - Mich. Snack A/S,.
Rødovre, der agter at købe ovennævnte ejendom,
ansøgt om godkendelse af, at de eksisterende
bygninger anvendes til en gros og detailhandel
med malervarer (farver og lakker), - jfr. ser
vitutbestemmelserne, pkt. 9 c.
Stadsingeniøren har 4.10.1974 anbefalet,
"at den foreslåede ændrede anvendelse af de ek
sisterende bygninger godkendes under forudsæt
ning af, at brandlovens og byggelovens bestem
melser for indretningen overholdes.
Brandkommissionen har 26.9.1974 for sit
vedkommende godkendt indretningen af lageret
som ansøgt under forudsætning af, at der til
kommissionen fremsendes en erklæring fra aut .•>
el-installatør cm, at de elektriske installa-tioner på oplagsstedet tilfredsstiller stærk
strømsreglementets bestemmelser for mere eksplo
sionsfarlige rum.
Økonomiudvalgets indstilling vil forelig
ge til mødet.
Økonomiudvalget har Indstillet, at stads-,
ingeniørens forslag tiltrædes.
D.K..O73.5II.2.
b. Kloakanlæg i udstykningen Marielund samt for
længelse af Roarsvej.
Vejudvalget har 3.10.1974 indstillet, at
byrådet accepterer et tilbud fra entreprenør
Karl E. Larsen, Nr. Ørslev, 4800 Nykøbing F.,
på udførelse af offentlige kloakledninger i ud
stykningen Marielund for kr. 116.615,- excl.
moms' samt på udførelse -af Roarsvejs forlængelse
for kr. 35.734,- excl. moms.
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Formuleringen af § 29 med
det nævnte ændringsfor
slag vedtoges med 17 stem
mer mod 2 stemmer.
Formuleringen af § 30
vedtoges med 17 stemmer
mod 2 stemmer.
M. Elvensøs forslag om,
at godkendelse af de en
kelte ejendommes kloak
systemer skal sortere
under ejendomsudvalget^
blev forkastet med 14
stemmer mod 2 stemmer,
Idet 3 medlemmer undlod
at stemme.
Fællesgruppens ændrings
forslag blev forkastet
med 13 stemmer mod 6
stemmer.

Formuleringen af § 31 forslag A blev forkastet
med 14 stemmer mod 3
stemmer, idet 2 medlem
mer undlod at stemme.
Herefter blev forslag B
anset for vedtaget.
Formuleringen af § 32
blev vedtaget med 17
stemmer mod 2 stemmer.
Formuleringen af § 33,
34 og 35, forslag B,
vedtoges eenstemmigt.

a. Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

Vejudvalgets indstilling
vedtoges, - idet der
samtidig blev givet den
ansøgte.bevilling. -

Ved den offentlige licitation 25.9.197^
indkom i alt 11 tilbud, hvoraf entreprenør Karl
E. Larsens er det billigste.
Samtidig har udvalget ansøgt om en bevil
ling på kr. 166.750,- til konto 73 02 20 52-50,
Kloakdistrikt F, Marielund, til afholdelse af
de samlede udgifter ved kloakeringen.
Økonomiudvalgets indstilling vil forelig
ge til mødet.
Økonomiudvalget har anbefalet vej udvalgets
indstilling og bevillingsansøgning.
D.K..777.8.711.5.
c. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger
om skatteeftergivelse, - begge påført indstil
ling fra udvalget.
D.K..713.027.8.

Økonomiudvalgets indstil
linger vedtoges.

Vejudvalgets indstillin
ger vedtoges.

e. Anlæg af fortov i Valmuevejs sydlige side.
Vejudvalget har 11.9.1974 indstillet, at
der etableres fortov i Valmuevejs sydlige side
på strækningen fra matr.nr. 69 dz til Eolbækvej, og at udgifterne pålignes ederne af de
tilgrænsende ejendomme som vejbidrag efter reg
lerne i vej bidragslovens § 3, stk. 1, nr. 3Endvidere har udvalget indspillet, at der
gives de ejere, der ikke ønsker at betale vej
bidraget kontant, adgang til at afdrage bidra
get over 5 år, idet restgælden forrentes med
12% p.a.
Arbejdet foreslås udført af kommunens en- .
treprenørafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Vejudvalgets indstillin
ger vedtoges, idet
forudsættes fremsen
ansøgning om bevi11
inden arbejdets igang
sættelse .
•cl

d. Oversigtsarealer m.v. ved Lillevangsvej.
Vejudvalget har 11.9.197< indstillet, at
byrådet træffer beslutning cm i henhold til ka
pitel 5 i lov om offentlige veje:
at erhverve ca. 35 m2 af ejendommen matr.nr.
26 b, Landsgrav by, tilhørende chefredaktør
Peter Eliassen, samt
at pålægge ejendommen matr.nr. 26 f, Landsgrav
by, tilhørende tømrer Hans Christoffersen,
oversigtsservitut på et ca. 6 m2 stort areal.
Samtidig har udvalget indstillet, at byrådet
godkender de med ejerne indgåede forlig, hvor
ved der:
a. ydes ejeren af matr.nr. 26 b en samlet er
statning på kr. 2.825,“ og
b. ejeren af matr.nr. 26 _f en samlet erstat
ning på kr. 500,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

t
1
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134
Økonomiudvalgets
a. rûsæcte Ise af ekspeditionssekretærstilling .
indstilling ved
Som følge af, at kontorchef Thorkild Østergaaiti, toges .
Diena, lund, der i byrådets møde den 23.9.1974 blev
ansat i stillingen, ser. ekspeditionssekretær i social
eg sundhedsforvaltningen , har trukket sin ansøgning
tilbage, har socialudvalget 4.10.1974 indstillet, at
stillingen besættes med revalideringssouschef Fini
Larsen, Sønderup, ned virkning fra 1.2.1975, “ idet
udvalget samtidig har indstillet, at pågældende ind
placeres på slutløn som ekspeditionssekretær (skala
trin. 41).
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge
til mødet.
Økonomiudvalget har indstillet, at pågældende
overenskomstansæt tes på skalatrin 41 under forbehold
«f lønudvalgets godkendelse.
D.K. .0 ch.
b. Ansøgning om afsked.
Bevilgedes.
Ansøgning af 11.9.1974 fra kommuneassistent Bir
git Pedersen, social- og sundhedsforvaltningen, om
aiskcQ *ra 3u.x2.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..034.
c. Forfremmelse til overassistent.
KommuneøoghoIderen har 11.9.1974 indstillet,
at kommuneassistent Inge-Lise Larsen, bogholderiet,
udnævnes til overassistent fra 1.7.1974.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.

Vedtoges.

d. Ansøgning om overførsel af anciennitet.
Bevilgedes.
Ansøgning af 27-8.1974 fra kommunalarbejder Bent
Andersen, Dar.oanlægget, om medregning af tidligere
erhvervet anciennitet (26 uger) ved beregningen af
ancienniteten for den nuværende ansættelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.623.43.084.
e. Ansættelse af bademester til svømmehallen.
Sportsudvalget har 30.8.1974 indstillet,• at
stillingen som bademester ved svømmehallen besættes
fra 1.3.1975 således, at bademesteren kan medvirke
ved indkøb af inventar m.v. inden hallens ibrugtag
ning den 1.5.1975.
Under forudsætning af, at indstillingen god
kendes, har udvalget samtidig ansøgt om en tillægs
bevilling på kr. 8.000,- til konto 20 04 01 01 00,
1974/75, Lønninger.
Økonomiudvalget har 23-9.1974 indstillet,
at bademester Jørgen Henriksen, badeanstalten, an
sættes i stillinger., idet han aflønnes på badean-
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Et forslag fra E.L.
Madsen og E. Asmund
om, at sagen til
bagesendes til for
nyet overvejelse i
sportsudvalget, blev
forkastet med 11
stemmer mod 4 stem
mer, idet 4 medlem
mer undlod at stemme.
Herefter vedto
ges økonomiudvalgets
indstilling med 18
stemmer, idet 1 med-

stalten indtil 1.4.1975, hvorefter lønnen er
budgetteret på svømmehallens konti.
D.K..778.47.084.
f. Normering af stilling som aftensygeplejerske.
Socialudvalget har 10.9.1974 indstillet,
at der nynormeres en stilling som aftensyge
plejerske ved hjemmesygeplejen (kl. 16 - 20)
til imødegåelse af et stigende behov for sygeplejehjælp hos hjemmeboende plejepatienter.
Udvalget har samtidig ansøgt om en til
lægsbevilling på kr. 25.000,- for 197^/75 til
konto 15 03 01 01 07> Lønninger, - idet der
vil blive tale om yderligere statsrefusion på
kr. 12.500,- på konto 15 07 01 00 04.
Anbefalet af økonomiudvalget..
D.K..842.14.

1 em undlod at s t emme •'E .
Lindequist ?<adcen, -der
før stillingens besættel
se ønskede opstillet kva
lifikationskrav til stil
lingen og løvrigt, at
stillingen blev opslået
ledig).
Vedtoges.

g. Socialudvalget har 19.9.1974 anmodet om byrå
dets godkendelse af, at udvalget har ansat
cand.odont. Annette Buhl i en stilling som del
tidsbeskæftiget oørnetandlæge fra 16.9.1974.
Annette Buhl er overenskomstansat.
D.K..851.172.084.

Blev tiltrådt.

i.. Regulering af aflønningen af centralbibliote
kets filmoperatør.
Stadsbibliotekaren har 5.9.1974 foreslået,
at centralbibliotekets filmoperatør med virk
ning fra 1.9.1974 aflønnes med følgende tak
ster:
a. for en almindelig
aftenforestilling ......... kr. 70,-;""6"- \

Forslaget blev tiltrådt.

b. for en lørdag efter
middag ..................................

2c (nugældende
^’“kr. 100,-)
Anbefalet af kulturudvalget, - dog såle
des at 1 medlem (Mogens Elvensø) anbefalede
taksten for lørdag eftermiddag bibeholdt med
kr. 100,-.
Økonomiudvalget har 30.9.1974 anbefalet
kulturudvalgets flertalsindstilling.
D.K..852.02.084.

7.•LEGATSAGER.
Til decision foreligger regnskab fer ”Ur
mager Jens Ludvig Christen Ndrlunds legatH for
19o9, 1970, 1971, 1972 og 1975."
Kommunernes Revisionsafdeling har ikke
haft bemærkninger til regnskaberne.
D.K. .073.526.27.'

135
Godkendtes.
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8. KØB OG SALG AF EJENDOMME.
Salg af arealer ved Hjorthøjvej og Karolinevej.
Stadsingeniørens kontor har 19.9.1974 - på
k.rur.d af en ændret udformning af industriområdet
i Vestbyen - foreslået, at salgsprisen i forbin
delse med nedennævnte grundsalg ændres til:
a. Øernes Konsummælk-Selskab (areal af matr.
nr.e.~5 o og 3 fg, Landsgrav by).
Arealbidrag incl. vejbidrag
12.100 m2 a kr. 25,- .............. kr. 302.500,Ä conto kloakbidrag
12.100 m2 a kr. 4,15 .............. 50.215,-

136
Forslaget vedtoges.

kr. 352.715,
idet der i skødet skal medtages servitut
om et 5 m bredt beplantet bælte langs Hjort, høj vej.
b. Mekaniker Tommy Petersen (del af matr.nr.
5 o, Landsgrav by).
Jord, vej,a'conto kloak og
kloakstik 2.590 m2 å
kr. 47,50 ....................................... kr. 123.025,00
Servitutbelagt område
610 m2 a kr. 23,75 .................. Ih.487,50

kr. 137.512,50
Forslaget er anbefalet af økonomiudvalget
med den tilføjelse, at Viggo Marker ikke kunne
tiltræde princippet om '’genanskaffelsesprisen ”,
da der ikke bør finde en inflationsskabt for
tjeneste sted til kommunen, jfr. forslag frem
sat i folketinget af D.K.P.
D.K..073.511.2.

9. MILJØSAGER.
a. .Miljøministeriet, miljøstyrelsen, har 5.7.1974
anmodet byrådet om en udtalelse i anledning af
en klage fra Otto Jensen, GI. Enghavevej 2,
over en af Slagelse sundhedskommission den
21.0.1974 pågsldendemeddelt afgørelse vedr.
røg- og støjgener fra ejendommen matr.nr. 23 e,
Holmstrup, Valbygårdsvej la, beboet af special
arbejder Jens Davidsen.
Sundhedskommissionen har efter en besigti
gelse på stedet ikke fundet det godtgjort, at
der fra ejendommen Valbygårdsvej 1 a påføres de
omboende væsentlige ulemper.
Efter indhentet erklæring fra den konsti
tuerede kredslæge og fra politimesteren finder
kommissionen under 30.9.1974 fortsat ikke an-
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137
Sundhedskommissionens
stilling til sagen
blev tiltrådt.

ledning til at foretage sig yderligere i
sagen.
D.K..777.8.628.53.

b. Den 26.8.1974 har sundhedskommissionen meddelt
Hejninge vandværk, at kommissionen på grund
lag af en indhentet politirapport anser det
for dokumenteret, at en på ejendommen matr.nr.
24 b, Hejninge, tilhørende Villy Andersen,
nedgravet trixtank, er lovligt nedgravet, hvorfor man ikke finder anledning til at pålæg
ge ejeren at foretage opgravning til tanken
med det formål at få konstateret, hvorvidt
vandværkets formening om, at en påvist forure
ning af vandværkets pumpebrønd skyldes denne
trixtank, er rigtig.
Sundhedskommissionens afgørelse er af Hej
ninge vandværk indanket for miljøstyrelsen,
der den 10.9.1974 har anmodet om en udtalelse
i sagen.
Sundhedskommissionen har 30.9.1974 meddelt,
at kommissionen fortsat ikke finder grundlag
for at foretage sig yderligere i sagen.
D.K..824.11.628.134.

10. BOLIGSAGE?.
a. Vedr. ejendommen Fisketorvet 4.
Ansøgning af 3.9.1974 fra Ejendomsselskabet A.K., København, om tilladelse til at inddrage ovennævnte ejendoms 1. sals lejlighed på
3 værelser til udleje til erhverv.
Boliganvisningsudvalget kunne 19.9.1974
ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.9-4.

Sund ne d s kommi ss ion e n s
stilling til sagen
blev tiltrådt.
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Kunne ikke imødekommes.

b. Vedr. ejendommen Hostrupsgade 11.
Ansøgning af 16.9.1974 fra Ellinor Nielsen,
Hostrupsgade 11, om tilladelse til at inddrage
ejendommens 1. sals lejlighed til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 26.9.1974
ikke anbefale ansøgningen, - men udvalget har
tilføjet, at det er indforstået med, at den 2
værelsers lejlighed udlejes til datteren.
D.K..778.54.23-11.

Kunne ikke imødekommes.

c. Vedr. ejendommen Strandvejen 80.
Ansøgning af 29.8.1974 fra Benny Hansen om
tilladelse til at inddrage en 2 værelsers lejlig
hed i ovennævnte ejendom til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.75-80.

Bevilgedes.
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11. »BYGGESAGER.
a. Vedr. matr.nr. 3 ln, Holmstrup, Frodesvej 51»
Ansøgning af 6.9.1974 fra Bjørn Poulsen
om tilladelse til at opføre en carport med ud
hus uden for det på ejendommen tinglyste bygge
felt.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
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Blev Imødekommet.

Lb.nr. 100/73 II.

b. Vedr. matr.nr. 3 kø, Holmstrup, Frodesvej 29.
Ansøgning af 11.9.1974 fra Niels Frimann
Christensen om tilladelse til at" opføre en
carport med udhus uden for det på ejendommen
tinglyste byggefelt.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 104/73 II»

Blev imødekommet.

c. Vedr. matr.nr. 7 læ, Holmstrup, Wagnersvej 9»
Ansøgning af 2.9»1974 fra Gerhard Dideriksen om dispensation fra den på ejendommen
tinglyste byggelinie for opførelse af en gara
ge i en afstand af 2 m fra*effentlig sti og
1,5 m fra grønt område.
Vej udvalget har 3.10.1974 indstillet,
at ansøgningen imødekommes.
(Se mødet 12.8.1974, pkt. 10 a).
Lb.nr. 190/74 II.

Blev Imødekommet.

d. Vedr. matr.nr. 18 oz,-Næsby ved Stranden, Avej
- TT
Ansøgning af 26.8.1974 fra kloakmester
Erik Jørgensen for Bent Hansen, Ringsted, om
dispensation fra bygningsreglementets kap. 13>
stk. 3, for ændring af bestående tørkloset til
vandkloset i en bygning beliggende i en afstand
af ca.. 1,75 m fra naboskel.
(I henhold til bygningsreglementet kan
udhuse, skure m.m. (med undtagelse af kloset
bygninger) opføres i indtil 2,5 m afstand fra
naboskel og for klosetbygninger gælder bygnings
vedtægtens generelle afstandskrav på 5 m).
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 482/74.

Anbefales•

e. Vedr. matr.nr. 20 dø, Kirke Stillinge by og
sogr., Hagevej 7.
Ansøgning af 17.9.1974 fra Ege Jørgensen,
Slagelse, om tilladelse til ombygning af gara
ge og udhus samt o'verdækning af eksisterende
terrasse på ejendommen.

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.
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Ejendommens bygninger er placeret i strid
med bygningsreglementets kap. 13, stk. 3, (af
stand til skel) og udnyttelsesgraden er 0,11
(mod tilladt 0,1).
Ejendomsudvalget indstiller, at dispensa
tionsansøgningen anbefales overfor boligmini
steriet .
Lb.nr. 552/7^.

140 12. SOCIALSAGER.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 28. oktober
197^, kl. 19.00.

Fraværende: Georg Bjørsum.

Til behandling forelå;
1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 483 af
27.9.1974 om restaurations- og hotellokaler m.v.

D.K. .76l.073.55i.

b. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 474 af
19.9.1974 om embeds lægeinstitutionernes virk
somhed .

D.K..772.5.
c. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 481 af
27.9.1974 om ikrafttræden af lov om kød m.m.

D.K..773.I.

d. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 482 af
27.9.1974 om kød m.m. til hjemmemarkedet.
D.K..773.1.

e. Boligministeriets cirkulære af 25-9.1974 om
forhøjelse åf boligsikringsydelser for bolig
sikringsåret 1974/75.
D.K..779.532.2.

f. Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 30.9.1974
om ophævelse -af arbejdstilsynets tilsyn med de
hygiejniske forhold i bagerier og konditorier.
D.K..839.4.
g. Cirkulæreskrivelse af 17.10.1974 fra Kommunernes
Landsforening vedr. medlemskommunernes udskriv
ningsprocenter i 1975 sammenholdt med procenter
ne for 1974.
D.K..O73.52i.75/76.

h. Vestsjællands amtsråd har 10.10.1974 meddelt,
at amtsrådet har valgt amtsrådsmedlem Henning
Tellerup, Korsør, til at tiltræde Slagelse by
råds biblioteksudvalg ved behandling af sager,
der har betydning for den biblioteksmæssige betje
ning af oplandskommuner for den resterende del af
valgperioden Indtil 31.3.1978.
D.K..074.
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a.-l. Til efterretning.

Indenrigsministeriet har 4.10.1974 meddelt, at
læge Ole Berg med virkning fra den 1.10.1974
er udnævnt til kredslæge i Slagelse lægekreds.
D.K..074 .
Cirkulæreskrivelse af 10.10.1974 fra kommuner
nes Landsforening vedr. fortolkning af undtagel
sesbestemmelsen 1~ arbej dsmandsoverenskomstens
§ 17~,~ stk. 2, angående skur og skurpenge."
D.K..832.

Vestsjællands amtsråd har 17.10.1974 til orien
tering fremsendt en redegørelse af 11.9 .1974
fra Indenrigsministeriet vedr. udbygningsplan
for barnetandplej en i Vestsjællands amtskommune
1973-1975.
D.K. .851.172.

ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Tilskud til Kirke Stillinge -Forsamlingshus .
Ansøgning af 20.9.1974 fra bestyrelsen for
Kirke Stillinge Forsamlingshus om et tilskud til
forsamlingshusets drift.
Økonomiudvalget har 14.10.1974 indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 1.000,-.
D.K..078.51.
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Et forslag fra N. Elvens;
cm at yde et tilskud på
kr . 4i7>- ( ensoms o?:atterne) blev forkastet med
18 stemmer mod 2 stemmer.
Herefter vedtoges
økonomiudvalgets indstil
ling med 18 stemmer med
2 stemmer•

Tilskud til Slagelse Bokseklub.
Med 13 stemmer med 2
Ansøgning af 26.9.1974 fra Slagelse Bokse
stemmer vedtoges sports
klub om et tilskud til delvis dækning af rejseud udvalgets indstilling.
giften for 6 medierrimer i anledning af deltagelse
i en træningslejr i Polen i tiden 20.-27.10.1974.
Sportsudvalget har 1.10.1974 indstillet, at
der ydes et tilskud på kr. I.500,-, konto
20 09 16 00 03, 1974/75, Støtte til sport og
andre ungdomsforanstaltninger.
Anbefalet af’økonomiudvalget .
D.K..078.51.

Tilskud til MJøndalens Guttemusikkorps.
Ansøgning af 25.6.1974 fra MJøndalens .Gut
temusikkorps, Norge, om et tilskud til delvis
dækning af udgifterne ved korpsets ophold i Sla
gelse i sommeren 1975 mod til gengæld at give
koncerter på plejehjem m.v.
Kulturudvalget har 27.8.1974 med 3 stemmer
mod 1 (Mogens Elvensø) indstillet, at der ydes
korpset et tilskud på kr. 2.000,- fra kontoen
for nordisk samarbejde på betingelse af, at korp
set under dets ophold optræder mindst 1 gang pr.
dag 1 Slagelse kommune, - idet de praktiske ting

Viggo Marker foreslog, at
sager. blev tilbagesendt til
økonomiudvalget til for
nyet overvejelse. Dette
forslag blev forkastet
med 9 stemmer mod 3
stemmer, idet 8 medlem
mer undlod at stemme.
Med 8 stemmer mod 7
stemmer, idet 5 medlem
mer undlod at stemme, ved
toges kulturudvalgets
Indstilling.
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25.13.1974
vei tiIrettelægninger, af arrangementerne foreslås
varetaget i samarbejde med Centralbiblioteket.
'Økonomiudvalget kunne 21.10.1974 ikke anbe
fale ansøgningen.
D.K..073.51.

d. Tilskud til nyt soldaterhjem.
Ansøgning af 16.9.1974 fra K.F.U.M.’s Sol
daterhjem cm økonomisk støtte til etableringen
af nyt soldaterhjem ved Antvorskov Kaserne.
økonomiudvalget har 21.10.1974 indstillet,
at der gives et tilskud på kr. 50.000,-.

Med 18 stemmer, idet 2
medlemmer undlod at
stemme, vedtoges økono
miudvalgets indstilling.

D.K..078.51.
e. Veje og stier i udstykningsområdet Herthalund.
Vejudvalget har 3-10.1974 indstillet, at de
af grundejerforeningen .Herthalund udførte vej
og stianlæg overtages af kommunen som offentlige
veje og stier, Jfr. bestemmelserne i §§ 23 og 97
i lov om offentlige veje, under forudsætning af,
at vej belysningen etableres og betales af grund
ejerforeningen, forinden anlæggene overtages.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.

Vedtoges.

f. Vedr. Slagelse almennyttige Boligselskab.
Ansøgning af 23-9.1974 fra Dansk almennyt
tigt Eoligselskab for Slagelse almennyttige
Boligselskab om godkendelse af følgende husleje
forhøjelser med virkning fra 1.1.1975:
Alléhusene :
fra kr. 58,- til kr. 65,- pr. m2.

Med 17 stemmer mod 1
stemme, idet 2 medlem
mer undlod at stemme,
godkendtes lejeforhø
jelserne .

Jørgensgården:
rækkehuse fra kr. 75 >- til kr. 82,- pr. m2,
etagehuse fra.kr. 77,- til kr. 85,- pr. m2,
butikker fra kr. 107,- til kr. 117,- pr. m2.
Solgården :
beboelse fra kr. 69,- til kr. 79,- pr. m2,
butikker fra kr. 195>- til kr. 230,- pr. m2.

Kierulffsvænge:
fra kr. 107,- til kr. 108,- pr. m2.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..778.532.
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g. Vedr. brandvæsenets gar.le rullestige.
Ansøgning af 12.9.1974 fra "Præstø Brar.dsprøjteentusiaster" om vederlagsfrit at få over
draget Slagelse brandvæsens gamle rullestige og
2 gamle slangetromler.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..784.3/7.

Blev imødekommet.

h. Vedr. vedligeholdelse af Gudum A og Skovse A.
Vejudvalget har 11.10.1974 indstillet, at
byrådet træffer beslutning om, at vedligeholdel 
sen af de offentlige vandløb Gudum Â og Skovse A
begrænses til beskæring eller oprensning af grpde
og fjernelse af mindre lokale sandbanker i kur
ver og lignende, jfr. bestemmelserne i vandløbs
lovens § 36, stk. 4.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Med 17 stemmer, idet 3
medlemmer undlod at
stemme, vedtoges vejudvalgets indstilling.

D.K..79.

'i. Vedr. Margrethevejs forlængelse.
Vejudvalget har 11.10.1974 indstillet, at
Margrethevejs forlængelse optages som kommune
vej i henhold til § 23 i lov om offentlige veje.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
k. Optagelse af Eriksgade som kommunevej.
Vejudvalget har 3*10.1974 indstillet, at
den private fællesvej Eriksgade optages som kom
munevej, jfr. bestemmelserne 1 § 23 i lov om of
fentlige veje.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Annelise Sorensen forlc
mødet under sagens be
handling.
Vej udvalget s ind
stilling vedtoges.

Vedtoges.

Med 17 stemmer mod 3
l. Vedr. kommunens overtagelse af "Byens flagalle".
stemmer vedtoges øko
Økonomiudvalget har 21.10.1974, - efter hen nomiudvalgets indstil
vendelse fra Handelsstandsforeningen, - indstil
ling .
let, at kommunen overtager flagningen i byen.
Handelsstandsforeningen har givet tilsagn
om, at der ved overtagelsen medfølger flagbehold
ning m.v. samt en kassebeholdning på ca.
kr. 7.000,-.
Handelsstandsforeningen har endvidere er
klæret sig indforstået med, at foreningens med
lemmers "flagbidrag" fremover indbetales af for
eningen til k cmmunen.
D.K..811.625.748.4/8.
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m. Vedr. Blldsø Camping.
Ejendomsudvalget har 3.10.1974 indstillet,
at taksterne for benyttelse af ovennævnte cam
pingplads for .sæsonen 1975 fastsættes til pr.
oøgn: kr. 6,- for voksne og kr. 3,- for børn
(nugældende takster er henholdsvis kr. 4,- og

Vedtoges.

kr. 2,-).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..823.149.
n. Vedr. campingpladsen ved Ungdomsborgen.

Vedtoges.

Sportsudvalget har 1.10.1974 Indstillet,
at taksten for benyttelse af ovennævnte cam
pingplads for sæsonen 1975 fastsættes til pr.
døgn: kr. 6,- for voksne og kr. 3,- for børn
(nugældende takster er henholdsvis kr. 4,- og
kr. 2, - ) •
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.428.
o. Vesthallens driftsunderskud 1973/74.
Bestyrelsen for Vesthallen har 25.8.1974
fremsendt regnskab for 1973/74 og anmodet om dæk
ning af driftsunderskuddet, der andrager
kr. 199.591,53.
Sportsudvalget har 1.10.1974 indstillet, at
beløbet kr. 199-591,53 afholdes af konto 20 09
16 GO 33, 1973/74, Støtte til sport og andre
ungdomsformål.
økonomiudvalget har 14.10.1974 anbefalet,
at indstillingen godkendes.
(Se mødet 27.5.1974, pkt. 2 g).

M. Elvensø foreslog, at
der til dækning af under
skuddet bortset fra den
beregnede afskrivning ydes kr. 115-383,47. Dette
forslag blev forkastet
med 18 stemmer mod 2
stemmer.
Herefter vedtoges
sportsudvalgets indstil
ling med 18 stemmer, idet
2 medlemmer undlod at
stemme.

D.K..855.3.795.893 .
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Tillægsbevilling til konto 16 - Østre skole.
Skoleudvalget har 10.10.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 5-908,35 til konto 16 03
01 02 31, 1974/75, Almindelig vedligeholdelse,
til dækning af en afholdt udgift til reparation
og udskiftning af varmeelementer 1 varmtvandsbe
holdere på Østre skole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
b. Tillægsbevillinger til konto 16 - Møllegårdssko
len cg Vestre skole.
Skoleudvalget her 10.10.1974 ansøgt om 2
tillægsbevillinger å kr. 7.351,95 til konto
16 03 01 03 09 og konto 16 03 01 01 04, 1974/75,
Almindelig vedligeholdelse, henholdsvis Mølle-
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Bevilgedes.

Bevilgedes.
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gårdsskolen og Vestre skole, til dækning af
afholdte udgifter til Installering af gasfyr i
pedelboligen på de 2 skoler.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073-54.
c. Vedr. De gamles Hjem, Smedegade 32.
Bevilgedes.
I byrådets møde den 17-12.1973 fik soclal, udvalget bevilget kr. 5O.COC,- til dækning af
udgifterne ved i en nyindrettet afdeling at ind
rette skyllerum, etablerede kaldeanlæg samt anskaf
fe et antal sengeborde.
Socialudvalget har imidlertid 8.10.1974 med
delt, at bevillingen på grund af leveringsvan
skeligheder ikke er blevet udnyttet i regnskabs
året 1973/74, hvorfor udvalget søger om en til
lægsbevilling stor kr. 56.096,88 til konto 13 06
01 07 07, Vedligeholdelse af grund og bygninger,
1974/75.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..642.61.

d. Vedr. vuggestuen Byskovgaard.
--------------- --------------- *------- c--------Socialudvalget har 8.10.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling stor kr. 2.300,- til konto
14 02 08 19 09, Vedligeholdelse af fast ejendom,
1974/75, da der på denne konto er bogført en
regning tilhørende regnskabsåret 1973/74, men
på grund af regningens sene fremkomst (efter
regnskabsårets afslutning) er denne bogført på
regnskabsåret 1974/75.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..842.711.

Bevilgeoes.

e. Vedr. pensionistboligerne Holmstrupvej 2-4.
Be v i1ge de s•
Socialudvalget har 8.10.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 20.000,- til konto 13
07 04 05 02, 1974/75, Vedligeholdelse, Holmstrupvej 2-4, til dækning af udgiften ved udskiftning
af ialt 20 el-komfurer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..848.43x.073.545.
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For lukkede døre.
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4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
ä•

b

af 29.5.1974 fra Jørgen Hansen KJæp,
Anspgn
As 6,—_ _____________________________
om autorisation som gas-, vand- og
-.Le re
_________
sanitetsmester 1 Slagelse kommune.
Anbefalet af værkudvalget
D.K..072.211

Blev Imødekommet

Oversigtsferhold ved matr.nr. 13 b, Nordrup.
Vejudvalget har 4.10.1974 ansøgt om bemyn
digelse til at afholde åstedsforretning med
henblik på 1 henhold til reglerne 1 kapitel 5 i
lov om offentlige veje at skaffe fornøden over
sigt ved ejendommen matr.nr. 13 b, Nordrup (Nor
drup vej ).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.511.1.

Blev Imødekommet

c. Vedr. ejendommen Smedegade 23«
Økonomludvalget s indstllllng vedtoges.
Stadsingeniøren har den 16.8.1974 fremsendt
2 skltsefcrslag til etablering af udkørsel fra
ovennævnte ejendom til parkeringspladsen på
Gørtlergade:
Skitse 3, der forudsætter en skelforandring, hvor
ved der overføres 68 m2 fra Smedegade 23 til
Smedegade 25 og 23 m2 fra Smedegade 25 til Smede
gade 23. Desuden skal der nedrives et halvtag på
Smedegade 25 og et skur på Smedegade 23.
Skitse C, der omfatter etablering af fælles ud
kørsel fra ejendommene 23 og 25 til parkering:3 —
pladsen (uden opsætning af hegn mellem de to
ejendomme). Der er regnet med samme skelforan
dring og samme nedrivninger som ved skitse B.
Udgifterne ved de foreslåede reguleringer
er anslået til kr. 14.000,- for Smedegade 23 og
kr. 7.000,- for Smedegade 25, idet der 1 over
slaget ikke er regnet med, at der skal betales
erstatning Por skelforandringen eller nedrivnin
gerne ,
Der foreligger referat af møde, afholdt den
20.9.1974 med en repræsentant for ejerne af ejen
dommen Smedegade 25, hvor man drøftede spørgs
målet om, at udgifterne ved projektets udførelse
deles lige mellem parterne og således, at ejerne
af nr. 25 indgår på en afdragsordning med kom
munen cm Indbetaling af deres halvpart over 5 år
med rentetillæg på 10 1.
Økonomiudvalget har 14.10.1974 indstillet,
at skitse C følges med den skitserede udgifts
fordeling og afdragsordning.

D.K..073.5II.I.
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Vedr. areal af matr.nr. 315 3, Slarelse murzjcrder, udlejet til Have foreninger. "Bpndervang'1.
På foranledning af en henvendelse af 28.6.
1974 -fra haveforeningen "Spndervang" or. even
tuelle planer for den fremtidige anvendelse af
det til haveforeningen udlejede, - herunder op
lysning om, for hvilket tidsrum kontrakten vil
kunne forlænges udover 1.i.1976, - har vejudval
get 24.9.1974 udtalt, at der ved fornyelse af
lejekontrakten bør tages hensyn til følgende:
1, Der må reserveres areal til en 4 m bred sti
fra Astersvej til tunnelen langs Antvorskov
Alle.
2. Den ca. 4 m brede arealstrimmel mellem kolo
nihaverne og Antvorskov Alle bør inddrages
under kolonihaverne.
3. Der må reserveres areal til et regnvandsbas
sin 1 kolonihaveområdets og legepladsens
nordlige del.
Vejudvalget har endvidere fremsendt 2 teg
ninger, visende forslag A og 3 til en fremtidig
ordning af forholdene :
ad 1. Sti fra Astersvej til tunnel.
Ifølge forslag A føres stien 1 en bue fra
Astersvej direkte ned til tunnelen. Stianlægget
berører haverne nr. 23, 24, 25 og 26. På de are
aler, der afskæres vest og øst for stien, kan der
anlægges enten 2 kolonihaver eller 2 grønne om
råder.
Ifølge forslag B føres stien fra tunnelen
ind på den eksisterende sti gennem kolonihave
området. I forslaget er der regnet med, at ha
verne nr. 23, 24, 25 og 26 inddrages. Arealet,
der afskæres vest for stien, kan anlægges som et
grønt område, mens arealet, der afskæres øst for
stien, kan udstykkes som en parcelhusgrund.
Tunnelen under Antvorskov Alle vil blive
anlagt i løbet af den kommende vinter, og stiar
bejdet bør ligeledes fremmes, således at hele
anlægget kan være færdigt inden svømmehallens
åbning.
ad 2. Arealstrimmel langs Antvorskov Alle.
Kommunen har tilbudt ejerne af de tilstøden
de grunde, at de kan købe arealstrimmelen langs
Antvorskov Alle, blandt andet på betingelse af,
at der tinglyses deklaration på arealet.
Eaveforeningen bør ligeledes inddrage den
del af arealstrimmelen, der ligger ud for kolo
nihaveområdet, og der bør på dette areal ting
lyses samme deklaration som på den øvrige are
alstrimmel .
Deklarationen sikrer blandt andet, at der
langs vejskel og i vejniveau etableres et ensar
tet levende hegn, og at alle skråninger indlægges
på de tilstødende grunde.

23'i

ad : . F.egnvar<i5bas3in.
Ifølge komm.unens kloakrammeplan skaï der
1 det lavtliggende emråde ved Kcngelyset place
res e: regnvandsbass in. Den billigste løsning
c pr. 1 r mar. ved at anlægge et åbent bassin af
sirre type som ved HolbækveJ . Denne type er imid
lertid ret area^z.rævende, idet der medgår areal
til szrånir.ger ' og til skjulende beplantning.
rå forslag A er vist, hvorledes der kan
anlægges et regnvandscassin på haverne nr. 1,
2 cg 3 samt en del af legepladsen. Såfremt man
fortsat ønsker at opretnolde en legeplads af sam
me størrelse, som den nuværende, vil det blive
nødvendigt at inddrage haverne nr. 4 cg 5 til
ny legeplads.
I ferslag 3 er regnvandsbassinet placeret
på haverne r.r. 1, 2, 3, 4 cg 5, mens kun en lille
del af legepladsen berøres.
Vejudvalget har ikke taget stilling til,
hvornår arbejdet skal udføres, men da der ofte
forekommer oversvømme Iser i kvarteret, kan det
z.un udskydes en begrænset årrække. Det foreslås
derfor, at haverne nr. 1, 2, 3> 4 og 5 fra 1.4.
197□ kun udlejes for et år ad gangen.
økonomiudvalget har 14.10.1974 indstillet:
aa 1.
Forslag A med grønne områder.

ad 2.

At arealstrimmelen langs Antvorskov Alle
Inddrages under haveforeningen.
ad 3 -

Forslag 3.
løvrigt har udvalget indstillet, at det på
lægges haveforeningen, at kørende trafik skal
ske på stien fra Kongelyset, således at stien
fra Astersvej forbeholdes gående trafik.
Ejendomsudvalget har 17.10.1974 indstillet,
at lejemålet- - bortset fra haverne jar. 23, 24 ,
25 cg.26 forlænges i 25 år på uændrede betingelser, dog
haverne nr. 1, 2, 3, 4 og 5 fer 1 år ad gangen alt med tilføjelse for så vidt angår den kørende
trafik.
økonomiudvalget har 21.10.1974 indstillet,
at der ydes en erstatning på ialt kr. 5.000,til de 4 havelejere, hvis haver ønskes inddra
get omgående, - idet det forudsættes, at den ene
er Indforstået med, at der allerede i oktober/
november nedlægges kabler over grunden.
(De foreslåede erstatningsbeløb er ikke på
ferhånd godkendt af•kolonihaveforbundets Slagelse-kreds eller af de enkelte lejere).
D.K..C73.513.2.
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Ansøgningen om tillægs
Vedr. ejendommen Bredegade 11.
bevilling . blev impdeEjendomsudvalget har 3-10.1974 forespurgt,
om lejemålet i ovennævnte ejendom kan forlænges
udover 31.12.1974 - og mindst 1 år - idet udval
get under forudsætning heraf har ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 9-300,- til konto 02 05
33 06 07, 1974/75, Vedligeholdelse, til dækning
af udgifterne ved Istandsættelse af 2 lokaler
på I. sal (agtes udlejet til teatergruppen "Stil
ladset"), herunder udgifterne ved opfyldelsen af
de af brandinspektøren stillede krav for loka
lernes godkendelse, samt til etablering af dameog herretoilet i ejendommens stueetage.
Økonomiudvalget har 14.10.1974 Indstillet,
at tillægsbevillingen gives.
D.K..073 -54 -

Ulovlige vandinstallationer i ejendommen SorøV
vej 130/Nørre As 29 ."
1
I anledning af, at vandforsyningen har
$
konstateret, at der i ejendommen Sorøvej 136/Nørre As 29, tilhørende Grethe Hansen, er udført
visse ulovlige vandinstallationer og dermed er
unddraget vandforsyningen vandafgifter i et
længere tidsrum (afgifterne udgør ialt kr. 466,67
incl. moms), har værkudvalget den 25 -9-1974 indstil
let, at ejeren tilskrives om følgende:
a. Fejl og mangler ved ulovligt udførte vand
installationer udbedres ved en autoriseret
vandmester efter vandforsyningens anvisninger.
b. Der skal betales manglende vandafgift med
tillæg af renter (renterne udgør kr. 26,69).
c. Det pålægges ejeren at betale en bod på
kr. 500,-.
d. Såfremt ovenstående ikke accepteres af ejeren,
anlægges politisag.
økonomiudvalget har 14.10.1974 anbefalet
indstillingen, dog at bøden fastsættes -til
kr. 300,-, Jfr. regulativ for vandforsyning, § 9D.K..824 .11.628.17-003 -13 -

Fra økonomiudvalget er fremsendt 4 ansøgninger
om skatteeftergivelse, alle påført indstilling
fra udvalget.
D.K..713-027.8.
PERSONALESAGER.
Ansøgning om afsked.
Ansøgning af 30.9.1974 fra kommuneassistent
Elisabeth Petersen, borgmesterkontoret, om
afsked fra 31 -10.1974 .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084 .

Økonomiudvalgets ind
stillinger vedtoges.
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Bevilgedes.
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Bevilgedes anciennitet
b. Ændring af anciennitetsberegning-.
fra 1.1.1970.
Ansøgning af 21.3-1974 fra el-installatør
Jprn Bach, el-værket, om, at den tid, der er
medgået til videreuddannelse, må blive medregnet
i pågældendes anciennitet.
Kommunernes Landsforening har 24.9.1974 op
lyst, at landsforeningen vil kunne gå ind for,
at pågældende med virkning fra 1.4.1974 tillæg
ges anciennitet fra 1.1.1970, således at ind
placering pr. 1.4.1974 foretages på skalatrin
16 med oDnåelse af nyt alderstillæg, skalatrin
17, pr. 1.1.1976.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.621.311.084.
c. Ansøgning om nedsættelse af arbejdstiden.
Ansøgning af 2.9.1974 fra skolesundheds
plejerske Anna Andreasen om nedsættelse af den
ugentlige arbejdstid med 1 dag.
Socialudvalget har 30.9-1974 Indstillet,
at pågældendes arbejdstid nedsættes til 4/5
mod tilsvarende lønreduktion, - idet udvalget
samtidig har indstillet, at der oprettes en ny
skolesundhedsplejerskestilling på 2/5 tid til
betjening af Møllegårdsskolen.
Det er oplyst, at der på budgettet for
1975/76 er afsat penge til personaleudvidelsen,
og at udgiften hertil også vil kunne afholdes
inden for rammerne af budgettet for 1974/75Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.17.

Socialudvalgets ind
stilling vedtoges.
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6.
Til godkendelse foreligger regnskaber fer
tider. 20.11.1971 - Bl-B-l??1* for~?ardejer Lars
Christensen og hustrus legater for to værdige
trængende familier i Sorterup-Ottestrup kom
muneø sar.t for tiden 1.1.1973 - 31-3-1974 for
vsrdjge trængende i Sorterup-Otte strup kommu-

Godkendtes.

Regnskaberne er revideret af Kommunernes
Revisionsafdeling, der ikke har haft bemærk
ninger .
D.K..073-526.27.
7. SALG AF EJENDOMME.

a. Salg af arealer til Slagteriregion Nordvest.
Forslaget vedtoges.
Stadsingeniøren har 26.9.1974 i forbindel
se med salg af matr.nr. 63 a m.fl., Slagelse
markjorder, til Slagteriregion Nordvest foreslået,
at der, når det endelige skøde skal skrives,
foretages nedennævnte korrektioner og tilfø
jelser i forhold til det betingede skøde, idet ændringerne er fremkommet efter samtaler
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med direktør Riber, gasværksbestyreren og land
inspektør P. Toft Jensen:
ad afsnit o.
Der udlægges ikke fornøden vejadgang fra
Kvægtcrvsvej til matr.nr. 63 d, men vejforbin
delsen sikres i forbindelse med ”nyt afsnit”.
Vejforbindelsen indtegnes ikke på matrikelkortet.
ad afsnit 13.
Fra gasværkets tankanlæg på matr.nr. 63 d
til Hellig Andersvej udlægges en 6 m bred privat
fællesvej langs østskellet af matr.nr. 63 a.
Denne vej Indtegnes på matrikelkortet.
Indkørsel for tankbilerne kan foregå ad
denne vej , men udkørslen kar. kun foregå langs
nord- og vestskellet af matr.nr. 63 a. Det bør
derfor sikres, at der, så længe tankanlægget
eksisterer, ikke foretages noget, som lægger
hindring i vejen for denne udkørselsmulighed.
Nyt afsnit.
Såfremt Slagteriregion Nordvest ønsker at
etablere en vejforbindelse fra matr.nr. 63 £ og
63 e til matr.nr. 63 a over sporarealet, må
der etableres en bro eller en dæmning.
Gasværkets adgangsret fra Kvægtorvsvej
til matr.nr. 63 d forbliver indtil videre, som
den henligger d.d.
Hvis en dæmning eller bro udføres, skal
slagteriet anlægge tunnel eller lignende, hvori
gasværkets vejadgang kan opretholdes. Gasvær
kets ret til vejadgang må ikke beskæres eller
indskrænkes.
I en eventuel tunnel eller lignende skal
gasværket have ret til at føre nye kabler cg
rørledninger, og hvis et kommende bygværk kræver
omlægning af eksisterende rør og kabler, må
• udgiften hertil bekostes af Slagteriregion
.Nordvest.
Hvis slagteriet ønsker at føre kabler el
ler ledninger fra matr.nr. 63 5 og 63 e til matr.
nr. 63 a, har slagteriet ret til at etablere disse
under hensyntagen til de eksisterende kabel- og
rørforbindelser mellem matr.nr. 63 d og Kvægtorvs
vej .
"
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.2.
b. Salg af arealer nord for Antvorskov Alle .
Forslaget vedtoges.
Efter at 21 beboere nord for Antvorskov
Alle har fået tilbudt at erhverve et ekstra
areal langs med alleen, har stadsingeniøren 310.1974 foreslået, at de ialt 9 beboere, der har
reflekteret positivt på henvendelsen, får lov
at købe arealerne som angivet nedenfor.
Det foreslås endvidere, at arealet ud
for kolonihaven Søndervang matr.nr. 315 a, Sla
gelse markjorder, bliver sammenlagt med ejen-
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dommen uden vederlag, men at der tinglyses
den samme servitut som på de øvrige ejendomme.
Endelig har stadsingeniøren foreslået, at
landinspektør P. Toft Jensen foretager de
matrikulære ændringer, og at beboerne får tilsendt regning på købesummen, når arealerne er
målt op.
Matr.nr.
Antvorskov
Tillægs
Ejer areal
Hovedgård
adresse
4 aa
ca. 440 m2
Tandlæge
Aa. H. Larsen,
Hansensvej 31,
«
4 bq
280 Adjunkt
Jørgen Christiansen,
Hansensvej 28,
Matr.nr.
Slagelse
markj order

Tillægs
areal
c a. 525 m2

Ejer adresse
Slagelse kommune
315 a
(Søndervang)
60 Røhling,
315 £
Slotsalleen 31,
92
-Ï
Fhv.
lektor
315 af
K. Bregendahl,
36 J
315 ah
Kongelyset 5,
76 Bogholder
315 al
Mogens Jensen,
Kongelyset 7,
80
Murermester
315 ak
Ebbe Fobian Olsen,
Kongelyset 9,
80 Radiotekniker
315 al
Leif Johansen,
Kongelyset 11,
72
Lektor
315 am
Vilh. Larsen,
Kongelyset I3,
Elmontør
56 315 bo
Jens Friis m.fl.,
Irisvej 21.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.5II.2.

8. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Endelig udstykningsplan vedr. matr.nr. 1 a,
Landsgrav.
Landinspektør P. Toft Jensen har 19.9.1974
fremsendt endelig udstykningssag vedr. omdeling
mellem matr.nr.e 1 a, Landsgrav, og 1
Sla
gelse markjorder, og udstykning af matr.nr. 1 a,
Landsgrav, i 125 parceller, hvoraf parcel nr. 1

244

148
Godkendtes.

28.10.197^

udlægges til grønt område samt vej- og stiareal,
medens resten udlægges til parcelhusgrunde.
Økonomiudvalget har 21.10.197^ indstil
let, at udstykningsplanen godkendes.

D.K..713.111.65/7^.
D.K..777.8.7II.5.

Deklaration vedr. matr.nr. 1 b, Lille Kongsmark. Godkendtes.
Landsretssagfører Helge Petersen har 26.9.
197^ for gårdejer Herbert Andersen til godken
delse fremsendt en deklaration for parcellerne
af matr.nr. 1 b, Lille Kongsmark.
Økonomiudvalget har 21.10.197^ indstillet,
at deklarationen, der er i overensstemmelse med
parcelsalgserklæringen, godkendes.
D.K..777.8.711.5.

BYGGESAGER.
Vedr. matr.nr. 76 y af Slagelse markjorder,
Rønnebærvej 11.
Ejerne af ejendommene Rønnebærvej 7 og
Rønnebærvej 9 har 25.9 -197*4 indsendt anmodning
om, at den af byrådet den 9.9.197^ godkendte
dispensationsansøgning for opførelse af et
legehus uden for det tinglyste byggefelt på
ovennævnte ejendom optages til fornyet over
vej e Ise .
Naboerne gør indsigelse under’ henvisning
til en på ejendommen tinglyst deklaration, pkt.
11 a, - hvorefter ejere af naboparceller, såfremt en dispensation efter byrådets skøn i
væsentlig grad vil berøre disse, - vil blive
forespurgt om deres stilling til dispensation.
Ejendomsudvalget har 17.10.197^ indstillet,
at dispensationen fastholdes, idet man ikke
finder, at dispensationen i væsentlig grad be
rører naboejendommene.
Lb.nr. 287/72 III.
Vedr. matr.nr. 3 ld, Holmstrup, Frodesvej 33.
Ansøgning af 29.9 .197^ fra B.O. Huse
v/P. Birger Olsen for Henning Madsen og Hanne
Würtz om tilladelse til at opføre en carport
med redskabsrum uden for det på ejendommen
tinglyste byggefelt.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 106/73 II.

149
Med 18 stemmer, idet 2
medlemmer undlod at
stemme, vedtoges ejen
domsudvalgets indstil
ling.

Blev imødekommet.
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c. Vedr. matr.nr. 1 cl og 1 ch, Antvorskov Hovedgård
Ansøgning af 27.9.1974 fra arkitekt F. Juel
Lauridsen for Frøavlscentret Hunsballe A/S om
en forhåndsbyggetilladelse til opførelse af en
.ny lagerbygning.
Ejendomsudvalget har 17.10.1974 indstil
let, at en sådan tilladelse udstedes på betin
gelse af,

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

at der opnås dispensation fra BR 72, kap. 3.1.2.4
stk. 1, kap.'3.1*4.stk. 1, kap. 3-2.3./
stk. 2, og bygningsvedtægten for Slagelse
Set. Peders landsogn,§ 18, stk. 1 c,
at bygningsreglementets og bygningsvedtægtens
bestemmelser, bortset fra de ovenfor nævnte,
er overholdt,
at arbejdstilsynets, brandkommissionens, fred
ningsmyndighedernes og byudviklingsudvalgets
godkendelse opnås, og
at matr.nr. 1 cl og 1 ch sammenlægges.
Lb.nr. 490/73 III.

d. Vedr. matr.nr.e. 8 bm og 8 bl, Holmstrup.
Ansøgning af 2.9.1974 fra K.F.U.M.-spejderne om tilladelse til opstilling af en brugt
træ-garage på matr.nr. 8 bm, Holmstrup, som
supplement til spejderhytten på matr.nr. 8 bl, idet garagen agtes Indrettet til patruljehytte
og redskabsrum.
Økonomiudvalget har 14.10.1974 indstillet,
at ansøgningen Imødekommes på betingelse af,
at ydervæggene behandles på en sådan måde, at
garagen efter opstilling fremtræder som ny,
at indvendig beklædning udføres af materialer
med overflade af min. klasse 2,
at dagslystilgangen er min. 10 % af gulvarea
let, og
at vinduet opfylder kravene 1 BR 72, kap. 4.1.1.,
stk. 8 c og d, (skal kunne lukkes öp'let og
uhindret m.v.).
Lb.nr. 529/74.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

e. Vedr. ejendommen matr.nr. 4 b og 6 e, Sønderup

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges, idet
dog spørgsmålet om ud
videlse af åbningsti
derne blev tilbagetruk
ket af økonomiudval
get til fornyet over
vejelse .

Ansøgning af 20.9.1974 fra advokat Kjeld
Kornum for Anne Frederiksen, København, om til
ladelse til - i forbindelse med erhvervelse af
ovennævnte ejendom, hvorpå er beliggende et
nedlagt mejeri - at anvende mejeribygningen
til bolig og marskandiserforretning.
Under forudsætning af, at ansøgningen 1mødekommes, ansøges endvidere om udvidelse af
åbningstiderne, således at forretningen kan
holdes åben hele lørdagen samt søndage.
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Økonomiudvalget har 21.1C.1971! indstillet,
at den ændrede anvendelse af ejendommen anbefa
les overfor byudviklingsudvalget på følgende be
tingelser:
at der ikke foretages udvidelse af de bestå
ende bygninger,
at der ikke indrettes udendørs oplagsplads, og
at der indrettes 3 parkeringspladser.
Økonomiudvalget har endvidere indstillet,
at det meddeles, at byrådet er sindet at imøde
komme ansøgningen om udvidet åbningstid.
Lb.nr. 566/71!.
f.Vedr. matr.nr. 10 v, Øster Stillinge.
Ansøgning af 1+.10.1971! fra Ernst Hansen,
øster Stillinge, om principiel tilladelse til
at opføre et nyt autoværksted.
Bygningsinspektoratet har 9-10.197s fore
slået, at ansøgningen anbefales overfor byudvik
lingsudvalget for Slagelse-egnen på betingelse
af,
at bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 11 for
Øster Stillinge overholdes,
at der etableres
P-pladser på ejendommen, og
at eventuelle krav fra brandkommissionen over
holdes .
Anbefalet af økonomiudvalget.
Lb.nr. 569/7^ II.

Anbefales.

10. SKOLESAGER.
Skolekommissioner, har 10.10.1971! indstilVedtoges.
let, at timelærer John Astrup Nielsen, Nørre, vangsskolen, med virkning fra 1.8.1971!, ansæt
tes som tjenestemand på prøve ved Slagelse skole
væsen .
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 11. november
197^, kl. 19.00.

Fraværende: Ingen.
Efter forslag fra borgmesteren vedtog byrådet f.s.v. angår pkt. 2 n at
overføre forslaget om antagelse af ingeniørfirma til behandling for luk
kede døre.
Til behandling forelå:
1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af
28.10.197^ om offentlig udbydelse ved salg af
kcmm/unale ejendomme til medlemmer af kommunalbe
styrelsen og kommunalt ansatte.

3.K..O73.5II.
b. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 513 af
3.IO.I974 om Kommunernes Lønningsnævn.

D.K..O75.I.O73.55I.
c. Boligministeriets cirkulære af 4.10.197^ om EFrådets direktiver vedrørende liberalisering og
samordning af fremgangsmåderne med hensyn til
indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrak
ter.
D.K. .712.

c. Skattedepartementets cirkulære af 26.9.197^ om
s imandsskat, vedlagt finansministeriets bekendt
gørelse nr. ^99 af 26.9.197^ om ændring af be
kendtgørelse cm sømandsskat.

D.K. .713.073.551.
e. Boligministeriets cirkulære af ^.10.197^ om
en særlig støtteordning for almennyttige bygge
rier med væsentlige udlejningsvanskeligheder.

D.K..776.532.073.55i.

f. Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære
af 16.9.197^ om sikring af skæringer mellem
1e rn c aner m.v. cg ve *e•
D.K..811.O73.55I.
g. Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære
af 3.10.197om ændringer 1 vejlovgivningen.

D.K..811.073.551.
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a. - o. Til efterretning.

h. Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære
skrivelse af 25-9.1974 om forlængelse af ferbud
nedlagt i henhold til lov om offentlige veje
i
.
D.K..811.073.551.

i. Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af
28.10.1974 om kommunale elforsyningers benyt
telse af strømafbrydelse i tilfælde af beta
lingsstandsning m.v.

D.K..824.II.62I.3I.
k. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 49-U af
25.9.1974 om ændring af bekendtgørelse cm ud
betaling af visse kontantydelser til syresik
rede .

D.k..843.073.551.
l. Undervisningsministeriets cirkulære af 7*10.1974
om ændring af skolestyrelsesloven.
D.K..85i.ll.073.55i.
m. Meddelelser fra monopoltilsynet, nr. 7 og nr. 8,
1974 .

D.K..OO3.I3.
n. Cirkulæreskrivelse af 22.10.1974 fra Kommuner
nes Landsforening vedrørende satser for egenog ægtefællepension pr. 1.10.1974.
!
D.K..087.41.

o. Cirkulæreskrivelse af 22.10.1974 fra Kommunernes
Landsforening vedrørende kommunal støtte til
kursusdeltagelse på Danmarks Biblioteksskole
for biblioteksassistenter ved folkebibliote
kerne .
D.K..832.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.

Vedtoges.
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a. Økonomiudvalget har 4.11.1974 indstillet, at
byrådets ordinære møder i december måned d.å.
aflyses, og at der i stedet afholdes ekstraor
dinært byrådsmøde mandag den 16.12.1974.
D.K..077.6.
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t. Den k emu un i stiske byrådsgruppe har 4.11.1974
ar.rodet or. på dagsordenen at få optaget føl
gende forespørgsel :
”Hvilke foranstaltninger kan byrådet iværk
sætte på såvel kortere som længere sigt for at
medvirke arbejdsløsheden i vor kommune?”

D.K..836.86.073 -551.
c. Vedr. vedligeholdelse af de kommunale ejendomme

Borgmesteren gav er. re
degørelse, der tillige
med yderligere bemærk
ninger af Helge Jensen,
Egon Jensen, M.Elvensø
og Holger Jensen af by
rådet blev taget til
efterretning.

Forslaget blev tiltrådt.

or institutioner.

Erik Asmund, Centrum-Demokraterne, har
26.10.1971 anmodet om, at følgende forslag op
tages på dagsordenen:
”Byrådet anmoder de forskellige stående
udvalg om i samarbejde med bygningsinspektora
tet snarest at fremkomme meo motiverede forslag
ril vedligenoldelsesarbejder på de under de re
spektive udvalg hørende kommunale ejendomme og
institutioner, idet byrådet samtidig giver ud
tryk for, at man er sindet at bevilge rimelige
beløb (som tillægsbevillinger på de pågældende
konti) til påtrængende og gavnlige arbejders ud
førelse . "

d. Vedr. tilskud til Keldstrup Forsamlingshus.
Ansøgning af 12.9.1974 fra andelsselskabet
cm tilskud.
økonomiudvalget har 4.11.1974 indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 1.000,-.

økonomiudvalgets ind
stilling vedtages med
18 stemmer mod 2 stem
mer,- idet Helge Jensen
var midlertidigt fra
værende fra mødet.

D.K..076.51.

M. Elvensø foreslog,
e . Regulering af Skidenrenden.
at arbejdet udbydes i
Efter at indenrigsministeriet har meddelt
offentlig licitation.
godkendelse af den ansøgte forhøjelse af investe
Dette forslag blev for
ringsrammen for 1974/75 på i alt kr. 3»5 mill.,
kastet med 19 stemmer
hvoraf kr. 1,5 mill, er bestemt til regulering
mod 2 stemmer.
af Skidenrenden, har vejudvalget 25-10.1974 an
Herefter vedtoges vejsøgt om tilladelse til igangsætning af 1. etape,
udvalgets ansøgning
omfattende strækningen mellem renseanlægget og
med 19 stemmer, idet
Volden.
2 medlemmer undlod at
Den anslåede udgift til 1. etape, kr. 1,5 mill.,stemme.
vil kunne afholdes af konto 19 10 02 00 01,
1974/75, hvor der er afsat kr. 2,7 mill, til
Skidenrender.s regulering.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..79-

f. Vedr. bevilling til stianlæg ved Glohøj.
Bevilgedes.
Vejudvalget har 25-10.1974 ansøgt om en be
villing til budget 1974/75 (ny konto 18 03 01
41 04) på kr. 6O.OOO,- til afholdelse af udgif
terne ved etablering af en sti til Slagelse lystskov.
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Arbejdet er godkendt som beskæftigelsesar 
bejde for arbejdsløse, og arbejdsformidlingen
har I5.IO.1974 meddelt tilsagn om et tilskud
på max. kr. 30-000,-.
(På budget 1975/76 er afsat kr. 6O.OOO,til arbejdet).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
Ændring af vejnavn til GI. Søndervangsvej.
Beboerne ved Bodebjergvej , Sønderup Nørre,
har 27.9-1974 protesteret imod vejnavnet Bodebjergvej og anmodet om, at vejen navngives:
GI. Søndervangsvej.
Vejudvalget har 31.10.1974 indstillet, at
anmodningen imødekommes.
D.K..811.121.1.

Vedtoges.

Ændring af vej navn.
Vejudvalget har 1.11.1974 indstillet, at
kommunevej nr. 358» der tidligere er navngivet
Keldsømadevej, får navneændring til Løvegårds
vej .
D.K..811.121.1.

Vedtoges.

Navngivning af privat fællesvej i Havrebjerg.
På foranledning af en anmodning af 14.10.
1974 fra grundejerne ved en privat sidevej til
Havrebjergvej har vejudvalget 31.10.1974 ind
stillet, at vejen navngives ”Gravestykket”.
D.K..811.121.1.

Vedtoges.

Regulativ for vandforsyningen.
Værkudvalget har 11.10.1974 til godkendel
se fremsendt forslag til ”Regulativ for Slagelse
kommunes vandforsyning”.
Økonomiudvalget har 28.10.1974 Indstillet,
at forslaget godkendes med følgende tilføjelse
-til pkt. 4.6., stk. 1: ”på offentligt område”.
D.K..824.11.628.1.077.6.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

Vedr. omlægning af arbejdstiden for kontorper
sonalet .
H.K.'s kommunale Klub har 25.10.1974, som
følge af arbejdstidsnedsættelsen pr. 1.12.1974
til 40 timer ugentlig, foreslået, at de 1 1/4
time placeres, således at arbejdstiden bliver
følgende:

Forslaget blev tiltrådt.

«I

11.11.1974
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 8.00 torsdag ................................ - 8.00 fredag .................................. - 8.00 Frokostpausens længde uændret
1.-45Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..832.

16.00,
18.00, og
15-15kl. 13-00 -

m. Vedr. abonnement på redningsarbejde m.v.
Forespørgsel af 2.8.1974 fra De Danske Red
ningskorps om, hvorvidt kommunen ønsker at ind
gå ny abonnementsaftale med korpset, bl.a. om
fattende diverse redningsarbejder i kommunale
bygninger, assistance til havarerede motorkøre
tøjer og vejmateriel.
Det årlige vederlag andrager p.t. 46 øre
pr. indbygger (pristalsreguleres).
Værkudvalget har 11.10.1974 meddelt, at
udvalget kan tiltræde, at halvdelen af et frem
tidigt abonnement betales over værkudvalgets
konti, - idet dog sagen ønskes taget op igen,
når abonnementet har løbet 1 år.
Økonomiudvalget har herefter anbefalet, at
abonnementet tegnes.
D.K..842.1.

Forespørgslen besvares
bekræftende.

n. Vedr. plejehjemmet Skovvang.
indstilling af 1'.3-1974 fra socialudvalget
om, at
1. plejehjemmet Skovvang snarest færdiggøres ved
opførelse af 2 terapibygninger, 2 sikringsrum,
personale omklædningsrum og vaskeri.
(Anslået udgift kr. 1.034.000,- exel. moms),
2. der i tilknytning til plejehjemmet opføres
le pensionistboliger for stærkt bevægelses
hæmmede .
(Anslået udgift kr. 3-403-000,- exel. moms).
Udvalget har samtidig foreslået, at inge
niørarbejdet overdrages ingeniørfirmaet J.K.
Dine sen A/S.
Der er afsat kr. 2,6 mill, i anlægsbudget
tet for 1975/76 og kr. 2,5 mill, for 1976/77økonomiudvalget har 28.10.1974 indstillet,
at socialudvalget får tilladelse til at arbejde
videre med projektet indenfor anlægsplanens
rammer.
D.K..842.16.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.
For lukkede døre ved
tog byrådet at over
drage ingeniørarbejdet
til firmaet J. K. Dine
sen A/S.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Vedr. lejligheden Marievej 15, II. tv.
Ansøgning af 17.10.1974 fra ejendomsudvalget
om en tillægsbevilling på kr. 2.000,- til konto
02 04 05 06 00, 1974/75, Vedligeholdelse, til
dækning af udgiften ved installering af nyt gas
komfur i ovennævnte lejlighed.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

b. Vedr. ejendommen Smedegade 21.
Ansøgning af 17.10.1974 fra ejendomsudval
get om en tillægsbevilling på kr. 3.000,- til
konto 02 05 25 06 03, 1974/75, Vedligeholdelse,
til dækning af diverse uforudsete reparations
arbejder 1 ovennævnte ejendom.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.
c. Vedr. lejligheden Smedegade 24, I.
Ansøgning af 17.10.1974 fra ejendomsudval
get om en tillægsbevilling på kr. 18.300,- til
konto 02 05 08 06 00, 1974/75, Vedligeholdelse,
til dækning af udgiften ved istandsættelse af
ovennævnte lejlighed (4 værelser), - idet ansøg
ningen er fremsendt under den forudsætning, at
ejendommen ikke skal saneres foreløbig.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .073.54.

4. Valg.
Skoleudvalget har 5.11.1974 foreslået, at læge
dr.med. Flemming Poulsen vælges som medlem af
bestyrelsen for Slagelse Børnehaveseminarium
(som lægesagkyndigt medlem;, - i stedet for
dr. Bastholm, der er udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsen har i øvrigt oplyst, at den
har konstitueret sig med Arnold Pedersen som for
mand og med Steen Bach Nielsen som næstformand,
samt at praktikkredsen har genvalgt Else Nielsen
til bestyrelsen som repræsentant for praktik
stederne .
t
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Elvensø foreslog, at eer
som følge af den af ejen
domsudvalget foreslåede istandsættelse foretages en
heraf følgende huslej efor
høj else.
Forslaget blev af borgme
steren afvist som ulovligt
under henvisning til, at der
er tale om en vedligehol
delse .
Herefter vedtoges ejendoms
udvalgets ansøgning med 19
stemmer mod 1 stemme, idet
Helmuth Andersen var mid
lertidigt fraværende fra
mødet.
Bevilgedes.

M. Elvensø foreslog, at der
søges gennemført en af den
foreslåede udgifts afhol
delse følgende huslejefor
højelse .
Forslaget blev af borgme
steren afvist som ulovligt
under henvisning til; at der
er tale om en vedligeholr
delse.
Herefter vedtoges ejendoms
udvalgets ansøgning med 19
stemmer mod 2 stemmer.

154
Forslaget vedtoges,
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11.11.1974

5. SYPLANSAGER.
a. Ændringsforslag til Slagelse dispositionsplan
19 73 «

Len kommunistiske gruppe har 3*10.1974
fremsat følgende ændringsforslag til dlsposltic. n o p x an e n :
a. Den ydre ringgades færdiggørelse fremmes mest
muligt som et hovedelement i Slagelses ud
bygning.
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Forslaget blev drøftet,og det vedtoges at til
bagesende det til øko
nomiudvalget til fornyet
behandling,- idet for
slagsstillerne forbe
holdt sig senere at sø
ge forslaget optaget
til behandling i byrådet.

b. Den indre ringgade udbygges med det nuværende
gadenet, men uden de i dispositionsplanen
forudsete•gadegennembrud og udvidelser.
c. De i dispositionsplanen forudsete omlægnin
ger til gågade:-net, trafikensretninger og
foranstaltninger til trafikudtynding 1 bymid
ten fremmes ud over de i dispositionsplanen
anførte terminer.

d.

Den kollektive trafik i bymidten inden for
den ydre ringgade fremmes ved oprettelse af
et effektivt drevet offentligt trafiksystem.

e. Ved alle indfaldsveje til Slagelse indrettes
omfattende parkeringspladser, der kan optage
den individuelle trafik og lede den frem ad
‘de kollektive trafikforanstaltninger.

f. Udbygningen af de i dispositionsplanen forud
sete aflastningscentre fremmes, idet vi ønsker
hovedvægten lagt på opførelsen af et aflast
ningscenter med alle de nødvendige faciliteter
1 Syd-byen.
g. Hovedvægten lægges på industriudbygning 1
byens østlige del omkring SorøveJ'.
Dkoncmiudvalget har 4.11.1974 fundet, at
de ændrede forhold som følge af oliekrisen, ikke
på nuværende tidspunkt giver anledning til at
ændre dispositionsplanen.
(Viggo Marker fastholder det fremsatte for
slag) .

D.K..777.8.711.
b. Byplanvedtægt nr. 10 for et område ved Store
Kcngsmark Strand.

Efter at byplanvedtægten har været fremlagt
til offentlig debat, har stadsingeniørens kontor
2p.IC.1974 foreslået, at følgende yderligere
ændringer overvejes:

Ændringsforslag A
I § 2, stk. 3, ændres følgende formulering:

”Et mindre udsalgssted med tilhørende helårsbe
boelse .

til følgende formulering:
"En købmandsforretning med tilhørende helårsbe
boelse
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På Fællesgruppens vegne
foreslog Helge Jensen,
at matr. nr. 5e, f, g,
h, 1, n, k, i, p, ø, y,
z, æ, o, aa, ab og ac
friholdes af byplan
vedtægten.Dette forlag
blev forkastet med 12
stemmer mod 9 stemmer.

Herefter vedtoges øko
nomiudvalgets indstil
ling med 12 stemmer mod
7 stemmer, idet 2 med
lemmer undlod at stem
me .

11.11.1974
Ændringsforslag B
I § 2, stk. 1, ændres følgende formulering:
”1 det nord-vestlige hjørne er det tilladt at
indrette en parkeringsplads til de besøgende.”
til følgende formulering:
”1 det nord-vestlige hjørne kan der indrettes en
mindre parkeringsplads til de besøgende.”
Økonomiudvalget har 4.11.1974 indstillet
vedtægten til godkendelse med de af stadsingeni
øren foreslåede ændringer.
D.K..777.8.711.4.

Byplanvedtægt nr. 9 for området omkring Slagelse
Gymnasium.
Økonomiudvalget har 4.11.1974 fremsendt
byplanvedtægten med indstilling om vedtægtens
godkendelse.
D.K..777.8.711.4.

Med 18 stemmer mod-3
stemmer godkendtes
vedtægten.
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i, ;.::d?å3-?:deb

di

fjbslåg.

a. ’Jr.de r henvisning til den på byrådets møde den
2 z. 13.19 ‘7*’ > pkt. 4 c, trufne beslutning cm
sxelfsrandringer samt udkørsel fra ejendommene
3.renegade 23 cg Smedegade 25 til parkerings
plebsen på Dørtlergade har økonomiudvalget
m .^1.197^ indstillet, at der gives en bevil
ling på kr. 30.COO,- til dækning af udgifterne
ved projektets gennemførelse.

Vedtoges.

D.K..073-511.1.
b. Økonomiudvalget har 30.9.1974 indstillet, at
Botved Boats A/S frigøres for den del af leje
målet, der vedrører arealerne på matr.nr. 43 a
af Slagelse markjorder (Gasværket) med virk
ning fra den 1. november 1974, således at
lejemålet fra denne dato kun omfatter "det
gamle rer. se hu s ” .

Vedtoges.

Værkudvalget har 22.1C. 1974 for sit vedzsm.ende tiltrådt økonomiudvalgets indstilling,
idet udvalget forudsætter, at nærmere aftale
c.t areal, negn m.v. træffes mellem firmaet og
værkudvalget.

c. Veir.

lejeboliger i nallelev og Cttestrup.

Bevilgedes.

Sxoleudvalget har 22.10.1974 ansøgt om
en yderligere tillægsbevilling for 1974/75 på
kr. d.jll,- til kcnto 16 03 08 01 02, Leje- og
tjenesteboliger, til dækning af udgiften ved ud
skiftning af vippevinduer i ovennævnte lejeboAnbefalet af økonomiudvalget.
Se mødet 9.9-1974, pkt. 4a).

d. Vedr. kloak- og regnvandsbassin ved HclbækveJ.

Vej udvalget har 25.10.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 73-000,- til konto
’3 02 2C 12 Cm, 1974/75, til dækning af forven
tede yderligere udgifter ud over den givne be
villing på kr. 700.000,- til etablering af
o ve r.næ vn te bassin.

Den samlede udgift, der er emfattet af
investeringsrammen udgør herefter kr. 1.073-000,-,
medens der inden for rammen er regnet med en ud
gift på kr. Ô53.OOC,-, det vil sige en overskri
delse på kr. 19O.OOC,-.
Anbefalet af.økonomiudvalget.

D.K. .77’16.628.29 -
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Bevilgedes.

. Vedr. Slagelse renseanlæg.
Vej udvalget har 25-10.19 74 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 100.000,- til konto
19 02 01 06 09, 1974/75, Maskiner og inventar,
til delvis dækning af udgiften ved renovering
af slamcentrifugerne, kr. 65.000,-, samt
kr. 35-000,- til anskaffelse af apparatur til
udtagelse af spildevandsprøver.
Anbefalet af økonomiudvalget.

11.11.1974
Bevillingen af de an
førte kr. 65.OOO,blev vedtaget med 13
stemmer mod 8 stemmer.
Bevillingen af de an
førte kr. 35-000,vedtoges eenstemmigt.

D.K..777.8.628.3.
. Vedr. Holmstrup losseplads.
Vejudvalget har 25-10.1974 indstillet,
at byrådet i henhold til miljølovens § 35 ansø
ger Vestsjællands amtsråd om godkendelse af,
at lossepladsen i Holmstrup udvides over de
tilstødende ejendomme, matr.nr. 16 c, Hplmstrup, tilhørende godsejer A. Beck, Valbygården, og matr.nr. 9 a, Holmstrup, tilhø
rende gårdejer Flemming Jensen, Rødstensgår
den,

Vedtoges.

at vejudvalget, såfremt amtsrådet giver denne
tilladelse, bemyndiges til at optage for
handlinger med de nævnte grundejere, samt
at der, såfremt denne forhandling ender resul
tatløst, foretages ekspropriation i henhold
til byggelovens § 56, stk. 1 b.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.
D.K..073.5II.I.

. Opsætning af plankeværk omkring telefonselska
bets ejendom.
På foranledning af en henvendelse af 2.4.
1974 fra arkitekterne Mogens Irming og Torben
Garde fbr K.T.A.S., Slagelse central, om tilla
delse til opsætning af et plankeværk omkring
telefonselskabets ejendom, har stadsingeniøren
ladet udarbejde en tegning, visende på hvilke
strækninger plankeværket ønskes opsat, og
foreslået :
at kontraktens bestemmelse om, at der skal op
føres teglstensmur mod H.P. Hansens Plads,
fastholdes,
at kommunen tilbyder K.T.A.S. at betale halv
delen af udgifterne ved plankeværkerne A - B
og C - D, og
at kommunen tilbyder murermester Poul Poulsen
at betale halvdelen af udgiften ved planke
værket C - H.
udgiften til plankeværket A - B kan afhol
des på konto 31 04 37-07, hvor der den 29-51973 er givet en bevilling på kr. 7-000,- til

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.
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nedrivning af bygning, opstilling af plankeværk
og etablering af grønt område. Af dette beløb
er der endnu til rest kr. 2.630,-.

Udgifterne til plankeværkerne C - D og
C - H kan afholdes på konto 16 03 01 01 09,
H.P. Hansens Plads.
<ü

Økonomiudvalget har 28.10.1974 indstillet,
t stadsingeniørens forslag tiltrædes.

n

.K..777.5-711.4 .

u:|

ovedk'-oak i sydvestbyen.

Vej udvalgets indstil
ling vedtoges.

io n

Indenrigsministeriet har den 9.10.1974
odkendt den ansøgte forhøjelse af investerings
ammen for 1974/75 nied kr. 3,5 mill. Af dette
1,2 mill, anvendes til hcvedklosydvestbyen.

.1

Under henvisning hertil har vejudvalget
24.11.197b fremsendt projekt til hovedkloak
ledninger i kvarteret omkring Rugvænget og
LiIlevangsvej.
Projektet omfatter:
1. Mpe regnvandsbassiner ved Rugvænget cg ved
Lillev.sr.gsgården samt ombygning af Lands
grav gadekær til regnvandsbassin.

2. Xye regnvandsledninger fra bassinet ved
Rugvænget til bassinerne ved Lillevangs
garder. cg ved Landsgrav gadekær samt side
ledning til Lillevangsparken.

3. Ly spildevandsledning fra Landsgrav gade
kær til Lillevangsgården samt sideledning
til Lillevangsparken.
Udgifterne er anslået til kr. 1.200.000,-.
Vej udvalget indstiller:

at projektet godkendes,
at der gives en bevilling på kr. 1.200.000,til arbejdet,
at arbejdet udbydes i offentlig licitation, og
at arbejdet påbegyndes, så snart de nødvendige
forhandlinger med grundejerne‘er afsluttet.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .77’7.0.7II.5.

i. Vedr. udgiftsfordelinr ved anlæg af Sigurdsvej
i Helmstrut.
Vestsjællands amtskommune, amtsvejvæsenet,
har 17.1.1974 anmodet om en udtalelse i anled
ning af, at Grundejerforeningen ”Marlevang" har
klaget over byrådets beslutning 22.10.1973,
pkt. 4 k, om fordeling af udgifterne ved anlæg .
af ovennævnte private fællesvej, - idet amts
kommunen specielt her ønsket oplyst, hvorvidt
det efter kommunens vej vedtægt ville have været
muligt at foretage en anden fordeling af udgifterne
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Vej udvalgets forslag
blev tiltrådt.

Vej udvalget har 31.10.1974 foreslået,* at
det meddeles amtsvejvæsenet, at den af byrådet
trufne beslutning er taget på et tidspunkt,
hvor vej vedtægtens bestemmelser var ophævet;
og at byrådets afgørelse derfor hviler på
bestemmelserne 1 vej bidragslovens § 10.

D.K..811.

Under henvisning til den på byrådets møde den
14.10.1974, pkt. 5 e, trufne beslutning i
forbindelse med vejudvalgets indstilling om
anlæg af et fortov i Valmuevejs sydlige side,
har vejudvalget 22.IC.1974 oplyst, at arbejdet
kan udføres over konto 18 03 05 04 02, hvor
til fra budgettet 1973/74 er overført en be
villing på kr. 15.000,- til budgettet 1974/75
til dette formål.

Til efterretning.

D.K..811.

Udførelse af turistkørsel i Danmark.

Anbefales.

Landsnævnet for omnibuskørsel har 9*10.
1974 anmodet om en udtalelse til en ansøgning
fra vognmand Kurt Jensen, Kirke Stilllnge, om
tilladelse til at udføre turistkørsel med mo
torkøretøj over hele landet.

Vejudvalget har 31.10.1974 indstillet,
at ansøgningen anbefales over for landsnævnet.
D.K..811.113.078.6.
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PERSONALESAGER.
Økonomiudvalget har 4.11.1974 indstillet, at
Susanne Jensen, Klokkestøbergade 4 D, ansættes
som kontorassistent på borgmesterkonteret med
omgående tiltræden.

Vedtages.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet
20 ansøgninger.
D.K. .075-5.084 .

Ansøgning af 16.10.1974 fra bibliotekar Kirsten
1 a n g er- An d e r s e n om afsked fra stillingen som
bibliotekar i udlånet for voksne på Central
biblioteket pr. 31.1.1975.

bevilgedes.

Stillingen opslås
ledig.

Kulturudvalget har 28.10.1974 anbefalet
ansøgningen samt anmodet om, at stillingen
snarest muligt opslås ledig.
D.K..084.
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11.11.197^
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8. KØB A? EJENDOiŒ.
Vedr. ejendommen rat r. nr. 129 a, bygrunde,

Referat af røde den 17.10.1974 med grosse
rer K. Helmar Pedersen, Hellerup, om kommunens
e/entuelle overtagelse af ovennævnte ejendom,
beliggende Fruegade 14/Hestemøllestræde 6.
økonomiudvalget har 28.10.1974 indstillet,
at kommunen erhverver ejendommen for grundvær
dien, kr. 26.200,- med henblik på nedrivning.

økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.
Nedrivningen udlici
teres, når overtagel
sesdokumenterne er i
orden.

D.K..073.511.1.
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Udstykningssag vedr. matr.nr.e 4 b og 5 a,
Nordrup by.

Anbefales.

Ansøgning af 26.9.1974 fra landinspektør
?. Toft Jensen for gårdejer Børge Poulsen,
Nordrup, om godkendelse af skelberigtigelse,
omdeling cg udstykning af matr.nr.e 4 b og
5 a, Nordrup by, Nordrupvester sogn, hvorefter
matr.nr. ô a udstykkes i 2 parceller, hvoraf
ejeren beholder den ene til fortsat landbrug
sammen med matr.nr.e 4 b og 4 d, medens den
anden agtes afhændet til ansøgerens søn til be
byggelse med et eenfamlliehus til helårsbe
boelse .

Økonomiudvalget har 28.10.1974 foreslået,
at udstykningssagen anbefales over for byud
viklingsudvalget .
D.K..713.111.67/74.

13. s/Guz,3AGz.R.

a. Vedr. ejendommen matr.nr. 36 b, Slotsbjergby.
Referat af forhandling den 21.8.1974 med
landsretssagfører C. Anker Heegaard og ejeren
af ovennævnte ejendom om kommunens eventuelle
køb af ejendommen, - hvorunder borgmesteren
har oplyst, at kommunen ikke er interesseret
i at købe denne, men at kommunen vil være
sindet over fer diverse myndigheder at anbefale,
at der meddeles tilladelse til opførelse af et
eenfamiliehus på ejendommen.

Landsretssagfører C. Anker Heegaard har
herefter 17.10.1974 for mekaniker Ib Olsen
fremsendt skitseforslag og situationsplan for
opførelse af et eenfamillehus med garage på
den nævnte ejendom, idet advokaten har anmodet
om, at sagen må blive indsendt til de respek
tive myndigheder, herunder amtsvejvæsenet og
fredningsnævnet.
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1'6 0
Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

Økonomiudvalget har 28.10.1974 Indstillet,
at byplanvedtægt nr. 6 for Sydbyen ændres så
ledes, at der kan tillades opført det pågæl
dende parcelhus, - men således at det betinges,
at der oprettes et beplantet bælte, og at der
til sin tid afgives Jord til sti langs motor
vej en.

D.K..O73.5II.I.
b. Vedr. matr.nr. 4 cx, Antvorskov Hovedgård.
Ansøgning af 4.3.1974 fra Herman Steudel
& J. Knudsen Pedersen for Axelsen og Thomsen
A/S om tilladelse til at opføre en rampe for
ilt- og gasflasker uden for den mur, der omgi
ver firmaets oplagsplads.
Ansøgningen forudsætter dispensation fra
byplanvedtægt nr. 6 for Slagelse Sydby, der
kræver, at ”udendørs oplag skal være indhegnet
af mindst 2,0 m høje mure opført i teglsten.”
Økonomiudvalget har 4.11.1974 indstillet,
at dispensationen gives.
Lb.nr. 217/73 II.
11.BOLIGSAGER.
Vedr. ejendommen Sorøvej 60.
a. Ansøgning af 15-10.1974 fra Niels Rytter, Sorøvej 60, om tilladelse til at nedlægge en 2-værelsers stuelejlighed i ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.73-60.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.
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Blev imødekommet.

Vedr, ejendommen Løvegade 38.
b. Ansøgning fra Inger Carlsen, Løvegade 38, om
tilladelse til at sammenlægge 2 2-værélsers
lejligheder i ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.35-38.

Blev imødekommet.

Vedr. ejendommen Valbyvej 9c. Ansøgning af 30.8.1974 fra arkitekt Arne Johans
son for fabrikant Jørn Rasmussen, Valbyvej 9,
om tilladelse til at inddrage en ledig 2-værelsers lejlighed i ejendommen for indretning af
folkerum.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54 .83-9 .

Blev imødekommet.

Vedr. ejendommen Østerbro 46.
d. Ansøgning af 23.10.1974 fra advokat Søren Lar
sen for disponent Jørgen Hansen, der påtænker
at købe ejendommen Østerbro 4 6, om tilladelse til
at sammenlægge denne ejendoms lejligheder.
Boliganvisningsudvalget kan ikke anbefale,
at ansøgningen imødekommes.
D.K..778.54.90-46.

Kunne ikke imødekommes.
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12.

-S .iCLESAl-ER.
Vedr. Søndermarksskelens 3» etape.
Skoleudvalget har 4.11.1974 Indstillet:

a. at ovennævnte byggeri straks Igangsættes,
c. at følgende ved en licitation den 29*10.1974
lavestbydende entreprenørers tilbud accep
teres :
Mureren treprisen :

Villy Nielsen & Søn A/S,
Slagelse ..................................................

kr. 2.297*801,-

Tomrerentreprisen :

Slagelse Maskinsnedkeri,
Slagelse ..................................................

-

639.507,-

-

315*091,-

-

32.947,-

Kaj s Hikken slager forretn ing,
Slagelse .................................................. -

24.035,-

Snedkerentreprisen :
Slagelse Maskinsnedkeri,
Slagelse ..................................................
Glarmesterer. treprisen :

Niels Juel Pedersen A/S,
Næstved .....................................................
Bllkker.slagerentreprisen :

Smeaeentreprisen :
Larsen 4 Hansen .Maskin
fabrik A/S, Slagelse .................

-

33*255,-

-

’136.850,-

-

250.000,-

Hl-ins tallatør Jørgen
Springer, Slagelse ....................... -

228.390,-

Galvbelærnir.gsentreprisen :

V.J. Montørservice,
.Næstved .....................................................
Maleren treprisen :
Malermester Holger Christen
sen, Slagelse ....................................

Sanitetsentres risen :

Aut. gas- cg vandmester Ove
?;ielsen, Slagelse .........................

-

I58.619,-

Larsen 4 Hansen Maskinfabrik
A/S, Slagelse .................................... -

240.432,-

Nordisk Ventilation Co. A/S,
.Næstved ..................................................... -

8O6.I38,-

Cer.tr al var me en tre pr i s en :
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c. Vedtoges.

Svagstrømsentreerisen :
Standard Electric A/S,
Glostrup ................................................ kr.

169«3^>-

c. at der til arbejdets udførelse bevilges
kr. 9•535• OQO,- .

Anbefalet af økonomiudvalget, der har
bemærket, at den under pkt. c. nævnte anlægs
bevilling ikke omfatter grundkøbesum, evt.
udgifter til Juridisk assistance, rejsegilde
og indvielse samt finansieringsomkostninger.

D.K..851.162.

j. SOCIALSAGER.

16
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Slagelse oyråds ordinære møde mandag den 25- november
1974, kl. 19.00.

Fraværende: G. Bjørsum.

Til behandling forelå:

Forinden dagsordenens pkt. 1 behandledes dagsordenens pkt. 6.

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 30.10.
197^ af Lov om udskrivning af skat til amtskommunen.

a.-g. Til efterretning.

D.K..713-073.551.
b. Undervisningsministeriets cirkulære af 31.10.
197^ om ferier og fridage i folkeskolen 1
skoleåret 1975~7c.

D.K..351.11.073.551.
o. Monopoltilsynets årsberetning for 1973D.K..003.13.

d. Vestsjællands amtsråd har ^.11.197^ fremsendt
notat cm areal- og tyggemodningsundersdgelse
pr.
1.1.l??^ til brug fer regionplanlægningen.
D.K..777.8.71I.2.C73.55I.

e. Fra Den kommunale Højskole er fremsendt kur
susplan for foråret 1975.

D.K..083.5.

f. Cirkulæreskrivelse af 5-11.197^ fra Kommunernes
Landsforening vedrørende t.jenestemænds opnå
else af ret til kvalificeret svagelighedspension,
D.K.. C d 7
g. Fra Øernes Konsummælk-Selskab er 16.10.197^
fremsendt liste over engrospriser for mælk og
fløde m.v. gældende fra 25.10.197^.

D.K..778.2.073.6.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Diverse revisionsberetninger.

Godkendtes

165

Kommunernes Revisionsafdeling har frem
sendt beretninger vedrørende :

1. revisionen af regnskabet 1972/73 for Slagel
se kommunes beskyttede værksted Soba,
2. kasseeftersyn pr. 22.3.1974,

R . revisionen af Slagelse kommunes socialregn
skaber for 1972/73,
4 . revisionen af Slagelse kommunes årsregnskab
for 1972/73 og

5. revisionen af Slagelse kommunes boligsik
ringsopgørelse for 1972/73-

Økonomiudvalget har 11.11.1974 anbefalet,
at beretningerne godkendes.

D.K..073.526.5.
b. Nedsættelse af midlertidigt udvalg.
Med 19 stemmer mod 2
o
stemmer blev forslaget
Fremskridtspartiets byrådsgruppe har 4.11. forkastet.
1974 fremsendt følgende forslag:

1. Der nedsættes et midlertidigt udvalg, bestå
ende af de 1 byrådet repræsenterede partier,
til behandling af de byplanvedtægter, der i
øjeblikket er under behandling samt om byens
gågadesystemer.
Udvalgets opgave skal være at træffe
beslutning om hvilke sager, der skal sendes
til vejledende folkeafstemning blandt Sla
gelse kommunes vælgere, samt under hvilken
form, afstemningen skal afholdes og at for
mulere spørgsmålene til vælgerne.

2. Ingen byplanvedtægt eller gågade må vedtages
. i byrådet, før det midlertidige udvalg har
afgivet Indstilling til byrådet.
Økonomiudvalget kunne 18.11.1974 ikke an
befale forslaget.

D.K..075.1.
c. Overtagelse af Lillevangsparken scm kommunevej. Vedtoges.

Vejudvalget har 6.11.1974 indstillet, at
den private fællesvej Lillevangsparken optages,
som kommunevej, Jfr. bestemmelserne 1 § 23 i
lov om offentlige veje.

Anbefalet af Økonomiudvalget.
D.K..811.
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25.11.1974
d. Vein. overtagelse af del af landevej
kcmm-ur.evej .

502 som

I forbindelse med forlægning af landevej
502, Slagelse-Skælskør, km 2,2 - 5,4 vest om
Slots-Bjergby, har Vestsjællands amtskommune,
teknisk udvalg, 24.10.1974 foreslået, at Sla
gelse kommune overtager den i kommunen liggen
de del af den aflagte landevej som kommunevej
(ca. 85 m ud for matr.nr. 1 v, Slagelse mark
jorder), - idet der samtidig^til godkendelse
er fremsendt overenskomst om overdragelsen fra
ca. I.12.I975.

Med 19 stemmer mod 2
stemmer vedtoges for
slaget, og den fremsend
te overenskomst blev
godkendt.

Anbefalet af vej udvalget og økonomiudval

get .
D.K. .811.

e.

Navngivning af private veje i den vestlige del
af /.cmm.unen.
Vejudvalget har 8.11.1974 fremsendt føl
gende forslag til navngivning af en del private
fællesveje, samt indstillet, at forslagene frem
lægges for offentligheden:
1. SANDAGER VEJ, sidevej fra Korsørvej mod syd
til gården Sandager i Landsgrav.

2. STÆP.REMARKSVEJ, den private del af den nu
værende Stærremarksvejs forlængelse.

3. LCDAGERVEJ, sidevej til Strandvejen nord
cm Hej ringe kirke forbi gården Lodager.
4. BZRKEH1EE7EJ, sidevej til Strandvejen mod
Birkemesen.
5. KILDz.M-3S^u, sidevej
Kildemosen.

til Kildemarksvej mod

5. LY AGE? v'EJ, sidevej til Blldsøvej i Kelstrup
by .
7. ZAKAHIAS NIELSENSVEJ, sidevej fra Dlsagervej i Øster Stillinge mod rensningsanlægget.

8. BILDSJ ENGHAVE, sidevej til Kærrebjergvej.
9. HLT4.XERVEJ,
sø .

sidevej til Stendyssevej

1 Bild-

10. DAMSGÅPDSVEJ, sidevej til Blldsøvej
sø by mod gården Damsgård.

i Bild-

11. LUNDEN, sidevej til Krænkerupvej.
12. PZLEKROGEN, sidevej til Krænkerupvej.

13. K O LD HØJVÆN GET, sidevej til Koldhøj vej nord
for sportspladsen i Havrebjerg.

14 . KIRKESTIEN, sidevej til Krænkerupvej .nord
for frimenighedskirken 1 Eavrebjerg.
. .

15. DIGE S GÅ PD S VE J, sidevej til Krænkerupvej 1
Havrebjerg by mod gården Digesgård.

D.K..811.121.1.
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Vedtoges,

f. Navngivning af veje i Lille Kongsmark.

Vedtoges.

Vejudvalget har 8.11.1974 fremsendt føl
gende forslag til navngivning af 2 veje 1 om
rådet, samt indstillet, at forslagene fremlæg
ges for offentligheden:
1. Sanglærkevej, del af Løvsangervej, der er
afskåret afen nyanlagt sti, og
2. By svalevej, sidevej til Sanglærkevej.
D.K..811.121.1.

g. Vejudvalget har 19.11.1974 indstillet, at en
ansøgning fra Taxa’s Landsforening, kreds 5,
Vestsjællands amt, om følgende takstforhøjel
ser for Taxa godkendes, - idet de hidtidige
anvendte takster/meterafstande er anført i
parentes :
Takst 1 : Grundbeløb kr. 4,00 (kr. 3,60).
Tillæg for hver påbegyndt 148 m
(166,6 m): kr. 0,40.
Takst 2 : Grundtakst kr. 4,00 (kr. 3,60).
Tillæg for hver påbegyndt 296 m
(333,2 m): kr. 0,40.
Kommuneforeningen i Vestsjællands amt
har 14.11.1974 meddelt, at bestyrelsen intet
har mod de ansøgte forhøjelser at indvende.

Vedtoges.

D.K..811.123.1.

h. Vandforsyning af parcelhusområdet ”Marielund”.
Værkudvalget har 18.10.1974 indstillet, at
der anlægges vandledninger til forsyning af 35
parceller i et nyt parcelhusområde ”Marielund”
i Holmstrup.
Udvalget har endvidere til formålet ansøgt
om en bevilling på ca. kr. 69.800,- exel. moms,
idet udvalget har oplyst, at der i prisen er
inkluderet stik ført 1 m ind på de respektive
grunde samt et ekstra stykke hovedledning uden
for udstykningsområdet.
Værkudvalget har samtidig Indstillet, at
tilslutningsafgiften for grundene fastsættes
til kr. 2,15 exel. moms pr. m2.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.14.

Værkudvalgets indstil
linger vedtoges, idet
der samtidig blev givet
en tillægsbevilling på
kr. 80.270,-.

i. Annoncekampagne for igangsætning af vedlige
Med 20 stemmer, idet 1
medlem undlod at stemme,
holdelsesarbejder m.vT til imødegåelse af
arbej dsløsheden.
vedtoges det at yde det
ansøgte tilskud på
En arbejdsgruppe fra en række foreninger
kr. 15.000,-*.
og organisationer har sammen med borgmesteren
Med 17 stemmer möd
drøftet midler og muligheder til bekæmpelse af
2 stemmer, idet 2 medarbejdsløsheden i kommunen. Et af midlerne er
Igangsætning af vedligeholdelse af ældre boligerlemmer undlod at stemme,
og bygninger, og de lokale pengeinstitutter har vedtog byrådet herefter

25-11-1974

erklæret sig rede til at yde lån til dette for
mål. Med henblik på nærmere bekendtgørelse her
om er der aftalt en annoncekampagne, der an
slås at ville koste knap kr. 30.000,- antage
lig plus moms.

at give den af økono
miudvalget forslåede
tillægsbevilling på
kr. 15.000,- til kon
to 24-25-

Økonomiudvalget har 18.11.1974 indstillet,
at kommunen yder tilskud på halvdelen af ud
giften kr. 15.000,-, idet de deltagende organi
sationer regner med at kunne fremskaffe det
resterende beløb.

Beløbet foreslås afholdt af konto 24-25,
Diverse udgifter, men da der allerede er brugt
kr. 55.000,- af de afsatte kr. 80.000,-, har
økonomiudvalget endvidere indstillet, at der
gives en tillægsbevilling på kr. I5.OOO,- til
kontoen.
D.K. .836.86.073.551.

k. Tilskud til Vestsjællands Teaterkreds.
Ansøgning af 5-10.1974 fra Vestsjællands
Teaterkreds om dækning af eventuelt underskud
ved gæsteoptræden af et russisk Folklore-en
semble .

Med 18 stemmer mod 2
stemmer, idet 1 med
lem var midlertidigt
fraværende, blev kul
turudvalgets flertals
indstilling tiltrådt.

Kulturudvalget har 28.10.1974 med 3 stem
mer mod 1 stemme (Mogens Elvensø) anbefalet,
at der garanteres teaterkredsen dækning af et
eventuelt underskud ved arrangementet inden for
det vedtagne budget, konto 23 03 12 00 01,
1974/75.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851* -
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3-_ BYGGEREGNSKABER.
a. Byggeregnskab for Nørrevangsskolen .

Godkendtes.

Indstilling af 18.11.1974 fra økonomiud
valget om godkendelse af byggeregnskab, hvoref
ter den samlede udgift er opgjort til
kr. 17.342.361,12.
Til byggeriet er ydet kapitalbevillinger
på kr. 16.826.000,00, d.v.s. en overskridelse på
kr. 516.361,12 1 forhold til bevillingen, eller ca. 3
Udvalget har dog bemærket, at der reelt
er tale cm en besparelse i forhold til bevil
lingerne, idet disse ikke omfatter udgift til
grundkøb cg kloakbidrag, der indgår 1 regnska
bet med henholdsvis kr. 417.017,20 og
kr. 241.252,00, det vil sige at der reelt er
tale om en mindreudgift på kr. 141.908,08.

D.K..851.162.
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25.11.197h
b. Byggeregnskab for spaltegasværk II (Dialer).

Godkendtes.

Indstilling fra værkudvalget om godken
delse af byggeregnskab. Samlet udgift:
kr. 2.054.110,50 mod overslag : kr. 1.555-000,00,
det vil sige med en overskridelse på
kr. 499.110,50.
Overskridelsen er specificeret således:
Overslag

Regnskab

a. Selve anlægget. kr. 1.134.000

1.363.063,52

b. Tankanlæg og
hjælpemaski
neri .........................

kr.

194.000

365.014,07

c. Bygninger............ kr.

227.000

326.032,91

kr.

1.555.000

2.054.110,50

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .824.11.662.74 .
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4. BEVILLINGSSAGER.

a. Overflytning af vedligeholdelsesarbejder fra
budget 1975/76 til udførelse 1 indeværende år
(for afhjælpning af beskæftigelsessituationen).
Ejendomsudvalget har 14.11.1974 ansøgt om
en tillægsbevilling på kr. 91.600,- til neden
nævnte konti for året 1974/75 til udførelse af
arbejder, der er optaget på budgettet for
1975/76:

Konto 02 04 01 06 09, 1974/75:

a. Marlendals Alle 38 og 40.

....

kr.

1.200,-

kr.

3.2OO,-

...

kr.

2.400,-

Reparation af tørrestativ
og hegn ..................................................

kr.

1.200,-

kr.

5.OOO,-

kr.

8.5OO,-

Udskiftning af yderdør

Det under pkt. m. an
førte forslag blev til
bagetrukket af ejen
domsudvalgets fermand.
Herefter vedtog byrå
det at give de:.ansøg
te tillægsbevillinger
på ialt kr. 84.600,-,
idet byrådet løvrigt
tilsluttede sig økono
miudvalgets Indstilling
om overførsel på regn
skabet for 1975/76.

b. Valbyvej 42.
Murreparation og hvidtning
af kælder og reparation af
udvendig dør ..................................
c.

Akacievej

6 og 8.

Udskiftning af yderdøre

Konto 02 04 02 06 04, 1974/75:

d.

Set. Pedersgade 13-15«
Istandsættelse af kælder ..

e.

Elmevej 3«
Istandsættelse af kælder og
trapperum .............................................
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17

?<r.

4 000,-

Reparation af udvendige døre kr.

1.200,-

.dyT--

Konto 02 04 05 06 CO, 1974/75:

h. Marieve i 9-15»

Istandsættelse af køkkentrap
per og toiletter ............................ xr. 22.000,-

fo udskiftning af
Til disp. for
faldrør, færdiggørelse af
73” og 74-ardejderne .................

kr

9.5OO,-

kr.

5.5OO,-

Installering af vand i køk
ken .............................................................

kr

5.3OO,-

Udvendig reparaog tag ....................

kr

5-400,-

kr

900,-

Konto 02 05 03 0c 00, 1974/75:
5 • Smederade 20-24 .

Udsktftnl-g af faldrpr

Konto 02 05 16 06 04,

....

1974/75:

k. Villa Solblink, Sønderup.

on af mur

kr.

1.400,-

Reparation af altan og træ
trappe .....................................................

kr.

2.8OO,-

Reparation af kældertrappe
og gelænder .......................................

kr.

1.300,-

Istandsættelse af trappe
gang ...........................................................

kr.

9*000,-

Konto 32 05.27 06 04, 1974/75:
m. Løverade 21.

Konto 02 05 32 06 01,

1974/75:

n . Smedegade 13 •

I alt

kr. 91.600,-

Anbefalet af økonomiudvalget, - idet
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udvalget samtidig har indstillet, at der for året
1975/76 overføres kr. 91.600,- fra de respek
tive konti.til konto 24 24 GO 00 03, Til imø
degåelse af tillægsbevillinger og andre ufor
udsete udgifter.
D.K..073.54.
b. Vedligeholdelsesarbejder på folkeskolerne.
På baggrund af den stigende arbejdsløshed
har skoleudvalget 1.11.1974 henledt opmærksom
heden på, at det rent praktisk kan lade sig
gøre at lade de vedligeholdelsesarbejder, der
traditionelt udføres 1 skolernes sommerferie,
udføre fra omkring 1. Januar til midten af
februar, - idet udvalget har oplyst, at der 1
1975/76 er planlagt håndværksmæssige arbejder
for omkring kr. 230.000,- og jordarbejder for
omkring kr. 30.000,-.
Økonomiudvalget har 18.11.1974 indstillet,
at de omhandlede vedligeholdelsesarbejder m.m.
iværksættes som anført i Januar/februar 1975* og at der for året 1974/75 gives tillægsbe
villinger på kr. 26O.OOO,- til de respektive
konti under lo* 03, samt at der for året 1975/76
overføres kr. 260.000,- fra de tilsvarende kon
ti til kont<) 24 24 00 00 03, Til imødegåelse
af tillægsbevillinger og andre uforudsete ud
gifter.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

D.K..836.86.073.551.
D.K..073.54.
c. Tillægsbevilling til konto 19 •
Vejudvalget har 1.11.1974 ansøgt om en
tillægsbevilling på kr. 67.000,- til konto 19
02 01 11 09, 1974/75, Slagelse renseanlæg,
' bortkørsel af slam og ristestof.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Bevilgedes.

D.K..777.8.628.3.
d. Vedr. Slagelse Svømmehal.
Ansøgning af 5.11.1974 fra sportsudvalget
om en tillægsbevilling på kr. 6.652,75 til
konto 72 02 02 05 04, 1974/75, Jord-, beton-,
kloak- og murerentreprise, til dækning af ud
giften ved udførte tllfyld^ingsarbejder ved
svømmehallen.
Anbefalet.af økonomiudvalget.
D.K..778.47.

Bevilgedes.
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5. E Y PL A?: S AGE R.
a. Byplanvedtægt r.r. 8 for området mellem Bredegade, Bag Klostret og Bjergbygade.

Efter at byplanvedtægten har været frem
lagt til offentlig debat, har stadsingeniøren
25.10-1974 foreslået følgende ændringer;

168
Med 15 stemmer mod 6
stemmer vedtoges øko
nomiudvalgets ind
stilling.

Ændringsforslag A.

Der foretages en mindre ændring af græn
serne mellem områderne D, F og G, således at
matr.nr. 1 gt kan udvides med et tillægsareal.
Ændringsforslag B.

Linieføringen for den indre ringgade æn
dres, således at afstanden mellem det gamle
kloster og ringgaden forøges med ca. 5 m.
Ændringen medfører, at bebyggelsesplanen for
arealet sydvest for ringgaden må reduceres
med 3 boliger.
Ændringsforslag A er også Indeholdt 1 ændrings
forslag B.

Økonomiudvalget har 4.11.1974 indstillet
vedtægten til godkendelse med de af stadsinge
niøren foreslåede ændringer, - idet dog Viggo
Marker ønskede at tage stilling til planen i
henhold til den kommunistiske byrådsgruppes
forslag af 3-10.1974 cm ændringer 1 disposi
tionsplanen .

D.K. .777.8.711.4 .

b. Byplanvedtægt nr. 11 for landsbyen Øster Stil
lir, ge .

Efter at byplanvedtægten har været fore
lagt til offentlig debat, har stadsingeniøren
25.lO.i974 foreslået følgende ændringer:

Ær.dringsf orslag A.
Ved vej 1 foretages en mindre ændring af
udstykningen, således at der fremkommer en
legeplads på ca. 500 m2. Antallet af grunde
bibeholdes, .idet grundene bliver lidt mindre.
Ændringsforslag B.
let,

Sti 6, der forbinder vej 4 med friarea
flyttes 1 grunddybde mod syd.

Ændringsforslag C.

I § 3, stk. 10, ændres følgende formule
ring:

”De på vedhæftede kortbilag med lys signatur
viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse,
men udlægges som friarealer for bebyggelsen
cg som stiarealer.”

til følgende formulering:
”Til enhver ny parcelhusudstykning skal der
udlægges fælles friarealer svarende til 25 1»
nettogrundarealet. Friarealerne må ikke
udstykkes til bebyggelse, og de skal placeres

272-

Svend Nielsen forlod
mødet under sagens
behandling. Herefter
vedtoges økonomiud
valgets indstilling.

25.11.197h
1 områderne Bl og B2, således som vist med lys
signatur på kortbilaget. (Se fodnote 6).”
Desuden tilføjes følgende fodnote 6:

”Det bemærkes, at byplanvedtægtens bestemmel
ser vedrørende udlæg af friarealer forudsætter,
at ejendomsgrænserne ændres ved tilkøb, fra
salg, mageskifte og.lignende, eller at der
etableres fællesordninger mellem flere ejen
domme . ”
Økonomiudvalget har 4.11.1974 indstillet
vedtægten til godkendelse med de af stadsin
geniøren foreslåede ændringer.

D.K..777.8.711.4.
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6. VALG.
Ansøgning af 18.11.1974 fra revisor Georg
Bjørsum om udtræden af Slagelse byråd som føl
ge af stor arbejdsbyrde i sin private virk
somhed (jfr. valglovens § 27, stk. 3).

(Første suppleant på venstres kandidatliste
er gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg).
D.K..074.

Eevilgedes. Lindecuist
Madsen, Viggo Marker og
borgmesteren udtalte
påskønnelse af G. Bjørsums arbejde i byrådet.
Hele byrådet sluttede
sig hertil.

1. stedfortræder
på venstres liste:
Hans Frandsen var ind
kaldt til m-pdet, men havde meddelt, at
han var forhindret i
at komme til stede til
byrådsmødet. H an s
Frandsen havde d.d.
ansøgt cm udtræden
som følge af stor ar
bejdsbyrde. Ansøgningen
blev imødekommet.
2. stedfortræder
på venstres liste:
Steen Andresen tog
herefter sæde i byrå
det .

Se pkt. 14, side 281.
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Fer lukkede døre.
?. ANDRAGENDER OG FORSLAG,
Bevilgedes.

a. Tillægsbevilling til køb af Inventar,
Økonomiudvalget har 18.11.1974 indstillet,
at der gives en tillægsbevilling på kr. 30.000,tll konto 11 01 09 11 00, 1974/75, Anskaffel
ser og vedligeholdelse af kontorinventar og
maskiner, til indkøb af Inventar og diverse
kontorartikler til bygningsinspektoratet.

D.K..073-54.

b. Hovedkloak i privat sidevej

til Lillevangsvej.

Vejudvalget har 7.11.1974 Indstillet, at
kommunen snarest lader udføre hovedkloak til en
privat udstykning af matr.nr. 1 fd m.fl., Sla
gelse markjorder (sidevej til Lillevangsvej).

Vedtoges, Idet der
endvidere blev givet
den ansøgte bevilling.

Samtidig har udvalget indstillet, at ar
bejdet overdrages entreprenør G. Damkjær Han
sen, Gerlev, for en tilbudssum på kr. 7*704,30
exel. mojns.
Under forudsætning af, at indstillingen
vedtages, har udvalget ansøgt om en bevilling
på kr. 9.OOO,- til konto 73 02 20 20 06,
Kloakdistrikt Gv.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.711.5.

c. Hovedkloak i sydvestbyen.

Vedtoges.

Efter at der den 6.11.1974 har været af
holdt offentlig licitation vedr. ovennævnte
arbejde, har vejudvalget 12.11.1974 Indstillet,
at arbejdet overdrages den lavestbydende, entre
prenør Kurt Olsen A/S, Tåstrup, for kr. 672.896,
lncl. moms.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.

d. Hovedkloak 1 sydvestbyen.
Vejudvalget har 13.11.1974 efter afhold
te åstedsforretninger ved 9 ejendomme, der berøres af kloakarbejdet i sydvestbyen, indstil
let:
at følgende 7 forlig godkendes:

1 md, Slagelse markjorder,
Tage Seek

kr.

0

1 mk, Slagelse markjorder,
Jens Greve Andersen

kr.

0

1 mf, Slagelse markjorder,.
Arne Giesslng

kr.

0

, Slagelse markjorder,
Erik Hjort Friderichsen kr.

0

3
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Med 19 stemmer mod 1
stemme, idet 1 medlem
undlod at stemme, ved
toges vejudvalgets
indstilling .

25-11.1974

8 au, 8 af, Landsgrav
Otto Niemann
kr. 4.630
8 bc, Landsgrav, *
kr. 6.200
Anne Marie Hansen
33 a, Landsgrav,
kr. 17.000
Erik Christensen
at følgende overenskomst Indgås med ejeren af
matr.nr. 8 e, Landsgrav by, planteskoleejer
Rasmus Nielsen:
1. Kommunen har ret til at udføre 290 m dob
belt kloak og 30 m enkelt kloak samt på
lægge 1.570 m2 servitut på ejendommen.
2. Kloakarbejdet udføres 1 perioden 1.12.
1974-28.2.1975.
3. Efter nærmere anvisning af Rasmus Niel
sen udfører kommunen følgende arbejder:
Flytning af planter før kloakarbejdet,
retablering af areal og planter efter
kloakarbejde, retablering af vandingsan
læg, lukning af hegn og læbælter med
rafter og etablering af 1 nedløbsbrønd
med rist.
4. Der ydes ingen kontant erstatning til
Rasmus Nielsen.
5. Kommunen udlægger uden udgift for Rasmus
Nielsen areal til en 8 m bred adgangsvej
fra Kongstedvej til matr.nr. 8 e.
6. Inden 1.5.1975 anlægges der en 3 ni bred
foreløbig adgangsvej, der befæstes med
bunasikrlngsgrus og stabilt grus. Kommu
nen udfører arbejdet, idet Rasmus Niel
sen betaler grusmaterialerne.
7. Senest 1.5*1975 ophører al erhvervskørsel
på adgangsvejene fra Korsørvej og Lille
vangsvej .
8. Såfremt det ved udstykning bliver nødven
digt at anlægge endelig vej i en sådan
standard, at den kan godkendes som offent
lig, afholder ejeren af matr.nr. 8 e
alle udgifter herved, dog ikke udgiften
til arealerhvervelse. Såfremt ejerne af
matr.nr. 3 ef og 3 eø i forbindelse med
vejanlægget ønsker udkørsel til vejen,
pålægges der dog også disse ejendomme
vej bidrag.
9. Byrådsbeslutning af 8.5.1972 vedr. ad
gangsvejen fra Korsørvej tilbagekaldes.
at følgende forligstilbud godkendes:
3 ef, Slagelse markjorder,
Tapetfabrikken Zemi
kr. 12.000
samt
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25.11.197^
at vejudvalget bemyndiges til at afholde åsteds
forretninger med henblik på ekspropriation
af ca. 800 m2 fra matr.nr. 3 ef > tilhørende
Tapetfabrikken Zeir.i, cg ca. 12 m2 fra matr.
nr. 3 eb, tilhørende fabrikant Harald Jensen,
til en-b m bred offentlig vej fra Kongstedvej til matr.nr. 8 £, Landsgrav by.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .777.8.711.5.

e. Vedr. hegn mod Søndermarksvej.

På byrådets møde den 23.9-1974, pkt. 7 e,
vedtoges at give 4 grundejere ved Søndermarks
vej dispensation fra en på ejendommen© tinglyst
servitut om plantning af ubrudt hæk i skel mod
Søndermarksvej, således at der blandt andet
meddeltes ejeren af matr.nr. 64 m, Slagelse
markjorder, Ole W. Pedersen, tilladelse til at
bibeholde en ca. 220 cm høj stensætning, idet det endvidere i byrådets skrivelse af
27.9 .1974 til pågældende anførtes, at de ting
lyste servitutter fortsat er gældende, og at
dispensationen ikke giver de nævnte grundejere
ret til at genopføre eller på anden måde at
retablere stensætninger og svellehegn, når
disse på grund af forfald, ælde og evt. andre
årsager ikke mere tjener det oprindelige for
mål eller virker s kæmner, de på eller er til fare
fer omgivelserne, herunder trafikken.

Med 15 stemmer mod 3
stemmer, idet 3 med
lemmer undlod at stem
me, vedtoges vejudval
gets indstilling.

Landsretssagfører Helge Petersen har 21.10.
1974 for Ole W. Pedersen - under henvisning til,
at det formentlig for pågældende vil være nød
vendigt at retablere stensætningen i løbet af
et par år - forespurgt, hvilket nærmere ind
hold byrådets dispensation havde, herunder spe
cielt, hvorvidt det også blev vedtaget, at dis
pensationen ikke giver ejeren nogen ret til
at genopføre eller på anden måde retablere
stensætningen.
Vejudvalget har 7.11.1974 indstillet, at
formuleringen i byrådets skrivelse af 27.9-1974
fastholdes.

økonomiudvalget har 18.11.1974 anbefalet
vejudvalgets indstilling, - laet dog 1 medlem
(Viggo Marker) tog forbehold.
D.K..811.

f. Gangtunnel under Antvorskov Alle.
Vejudvalget har 15.11.1974 efter afholdt
bunden licitation Indstillet, at entreprisen
vedr. ovennævnte arbejde overdrages den lavest
bydende, Christian Jensens Sønner Næstved A/S,
Næstved, for kr. 367.G35>- incl. moms og vinte^f oranstaltnlnger .
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Vedtoges, idet der
endvidere blev givet
den ansøgte tillægs
bevilling .

Det samlede projekt anslås at ville koste
kr. 415.000,-, hvoraf er bevilget kr. 345.000,-.

Vejudvalget har samtidig ansøgt om en til
lægsbevilling på det resterende beløb,
kr. 70.000,- til konto 71 19 20 00 02, Idagård, vejanlæg.

Økonomiudvalget har 18.11.1974 anbefalet
vejudvalgets indstilling, herunder at der
meddeles den ansøgte tillægsbevilling.
D.K..811.

g. Fra økonomiudvalget er fremsendt 2 ansøgninger
om skatteeftergivelse, begge påført indstilling
fra udvalget.

Økonomiudvalgets ind
stillinger vedtoges.

D.K..713.027.8.

171

8. PERSONALESAGER.
a. Besættelse af ledige assistent stillinger.

Socialudvalget har 12.11.1974 indstillet,
at 2 ledige assistent stillinger i social- og
sundhedsforvaltningen besættes med:

Vedtoges, idet dog
M. Elvensø ikke kunne
gå ind for tjeneste
mandsansættelse .

1. Kommuneassistent Lise Jensen, Fredensborg.
Tjenestemandsansættelse på prøve, med
tiltrædelse snarest muligt.
2. Assistent Inge Sødal Sørensen, Slagelse.

For tiden beskæftiget som timelønnet
vikar 1 forvaltningen og indstilles fast
ansat som overenskomstansat assistent fra
1.1.1975.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..075.5.084.

b. Besættelse af overassistentstilling.

Økonomiudvalget har’18.11.1974 indstillet,
at den ledige stilling som overassistent i
ligningsafdelingen besættes med overassistent
Jørgen Peter Jensen, Skælskør kommune, med
tiltrædelse snarest muligt.

Vedtoges, idet dog
M. Elven sø ikke kunr.i
gå ind for tjeneste
mandsansættelse .

(Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet
6 ansøgninger).

D.K..075-5.084.

c. Besættelse af fuldmægtigstilllng.

Socialudvalget har 12.11.1974 indstillet,
at den nyoprettede fuldmægtigstiliing scm dag
lig leder af dagpenge- og sygesikringsafde
lingen besættes med overassistent Birgit Jør
gensen , social- og sundhedsforvaltningen.

Vedtoges med virkning
fra I.I2.I974.
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Anbefalet af økonomiudvalget.
(Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet
4 ansøgninger).
O.K. .084.

d. Enranpsvederlag til ekspeditionssekretær Knud
Madsen.

Forslag fra kommunebogholderen og kommu
naldirektøren cm et engangsvederlag for ekstra
ordinær arbejdsindsats 1 perioden fra 1.4.1974
til bogholder Bruuns sygemelding pr. 7.10.1974.

Det vedtoges, at udbe
tale pågældende et
vederlag på kr. 6.000,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..034.

e . Vedr. understøttelsesordningen.

Vedtoges.

Skoleudvalget har 28.10.1974 Indstillet,
at ?:artha Larsen , der 24.9.1974 har opsagt sin
stilling som rengøringsassistent ved Havrebjerg
skele, -ra 1.10.1974 ydes understøttelse i
henhold til understøttelsescrdningen for Sla
gelse kommunes løst ansatte personale.

(Arlig understøttelse kr. 360,- + dyrtidsre
gulering, p.t. i alt kr. 2.665,60).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..33I.O07.43.

9. LEGATSA3ER.

7e?r. justitsråd F.C. Bech og hustrus sølvtryllussle-at.
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Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

Ved ansøgningsfristens udløb deri 12.10.
1974 var indkommet 1 ansøgning, - fra Søren L.
J. Jensen og hustru, der har modtaget en le
gatportion siden 1966.

økonomiudvalget har 18.11.1974 indstillet,
at 1 portion tildeles Søren L.J. Jensen og
hustru, og at 1 portion henlægges til kapitalen.

D.K..073.526.27.

10. MILJØSAGER.

Vedr. Danapak A/S, Sorøvej 90.
Miljøministeriet, miljøstyrelsen, har
25.IO.1974 anmodet om en udtalelse fra byrådet
i anledning af, at selskabet har indanket en af
sundhedskommissionen truffen afgørelse, hvor
efter virksomheden er pålagt at foranledige
konstaterede lugtgener fra virksomhedens ven
tilationsanlæg afhjulpet inden den 27.11.1974, -
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Byrådet henholdt sig
til den af sundheds
kommissionen trufne
afgørelse.

Idet miljøstyrelsen har oplyst, at sagen - da
den er afgjort af sundhadskommissionen efter
sundhedsvedtægten
af miljøministeriet vil
blive behandlet på grundlag af sundhedsved
tægtens regler.
Ejendomsudvalget har 13-11.1971* vedtaget
at henholde sig til den af sundhedskommissio
nen trufne afgørelse.

D.K..777.8.628.53-
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11. UDSTYKNINGSSAGER.
a. Deklaration for udstykningsområdet "Marielund” .
Landsretssagfører C. Anker Heegaard har
28.10.1974 fremsendt udkast.til deklaration
for parceller udstykket fra matr.nr. 21 £,
Holmstrup, og matr.nr. 8 al, Landsgrav.
Økonomiudvalget har 18.11.1974 indstillet,
at deklarationen godkendes.

Godkendtes•

D.K..777.8.7II.5.
b. Udstykning af matr.nr. 19 aæ, Kirke Stillinge.
Ansøgning af 11.9.1974 fra landinspektør
P. Toft Jensen om godkendelse af udstyknings
plan for matr.nr. 19 aæ, Kirke Stillinge,
hvorved ejendommen udstykkes i 4 parceller
til sommerhusbebyggelse.
Økonomiudvalget har 18.11.1974 indstillet,
at udstykning godkendes på de betingelser, der
fremgår af det af stadsingeniøren udarbejdede
forslag til parcelsalgserklæring, - hvorefter
stiadgangen til stranden forlænges over fæl
lesarealet, og udstykningen kun omfatter 3
grunde.

Økonomiudvalgets ind
stilling vedtoges.

D.K..777.8.711.5.

12. BOLIGSAGER.
a. Védr. ejendommen Fruegade 27.
Ansøgning af 27.10.1974 fra Henning Niel
sen, Fruegade 27, om tilladelse til at nedlægge
en 2-værelsers lejlighed, beliggende I. sal
tv. i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 7.11.1974
ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.1^-27.
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Kunne ikke imødekom
mes.
(1 medlem undlod at
stemme).
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b. Vedr. ejendommen Lindevej

21.

Fornyet ansøgning af 27.9.1974 fra
skoleinspektor A. Kragh Jorgensen, Lindevej 21,
or. tilladelse til at inddrage ovennævnte ejen
doms I. sals lejlighed til eget brug.

Med 15 stemmer mod 4
stemmer, idet 2 med
lemmer undlod at stem
me, blev ansøgningen
Imødekommet.

Boliganvisningsudvalget kunne 7.11.1974
fortsat ikke anbefale, at ansøgningen imøde
kommes .
(Se møderne 10.6.1974, pkt. 10 b, og 29 -7.1974,
pkt. 6a).

D.K..778.54.33-21.

c. Vedr. ejendommen matr.nr. 8 b og 20 b, Blæsir.ge by, Eavrebjerg sogn.

Ansøgning af 24.10.1974 fra advokat Con
rad Fabritius Teng.nagel
for underdirektør
Peter Jarding Tjelle sen, der har kpbt ovennævn
te ejendom, om dispensation fra bopælspligten
på ejendommen, således at denne alene benyt
tes til weekend- og ferieophold.

Med 20 stemmer mod
1 stemme vedtoges det
at imødekomme ansøg
ningen .

Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..823.11.073.551.
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13. BYGGESAGER.
Vedr. matr.nr. 25 dr, Slagelse markjorder,
Vestre Ringgade 27.

Ansøgning af 7.9.1974 fra Mogens S. Peder
sen, Vestre Ringgade 27, om tilladelse til at
opføre en carport med udhus nærmere vejskel
end 14 m (5,8 m).
Naboen på matr.nr. 25 ds, Slagelse mark
jorder, Tcrdenskjoldsgade 41, har 16.10.1974
protesteret mod ansøgningens imødekommelse, men har tidligere mundtlig erklæret sig villig
til at underskrive naboerklæring, såfremt car
porten placeres 10 m fra vejskel, og såfremt
kommunen etablerer fortov ud for hans ejendom.

Bygningsinspektoratet har 4.10.1974 fore
slået, at placeringen 10 m fra vejskel anbe
fales overfor byrådet.

Vejudvalget har 23.10.1974 udtalt, at ud
valget ud.fra vej tekniske synspunkter intet har
at indvende mod en placering på 5,8 m fra vej
skel, men at den ønskede genetablering af for
tov ud for Tordenskjoldsgade 41 ikke kan effek
tueres, da fortovet er Inddraget til vende
plads .
Ejendomsudvalget har indstillet, at der
meddeles ansøgeren tilladelse til at opføre
er. carport med udhus i en afstand af 10 m
fra vejskel.
Lb.nr. 540/74.
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Ej endomsudvalgets
Indstilling ved
toges .

Udenfor dagsordenen.
For åbne døre.
ANDRAGENDER OG FORSLAG.

25.ll.i974

Efter at arbejdsformidlingen 22.11.1974 har
oplyst, at nedennævnte arbejder kan fremmes
som beskæftigelsesarbej der, har økonomiudval
get 25.ll.i974 indstillet, at arbejderne udfø
res, og at der i tillægsbevillinger gives
kr. IO7.OOO,-, - hvoraf kr. 68.3OO,- vil indgå
som tilskud, - idet den til parken ved Skov
vang optagne‘udgift er oplyst at kunne holdes
indenfor det på budgettet for 1974/75 optagne
beløb:
Udgift
Tilskud
Park ved Skovvang ......... kr. 40.000 kr. I3.5OO
Park ved De gamles Hjem 25.OOO 12.000
Alletræer ved Skovstien I5.OOO
20.000 Skovarealer ved stadion 11.000
14.000 Stianlæg ved Teglparken 12.000 5.000
Campingplads, Blldsø ... 16.000 10.800
Sportsplads, Stillinge 5.OOO 3.5OO
Sportsplads, Hejnlnge . 5.OOO 3.5OO
Læhegn, Møllegårdsskolen ....................... ................ 10.000 7.5OO

Ialt kr.147.000

Vedtoges,

kr. 8I.8OO

D.K..836.86.073.551.

Efter at byrådet har Imødekommet ansøgningerne
fra G. Bjørsum og Hans Frandsen om tilladelse
til at udtræde af byrådet blev de herefter le
dige pladser 1 diverse udvalg m.m.- af Fælles
gruppen besat således:
a. 2. viceborgmester: Steen Andresen.
b» Økonomiudvalget: Steen Andresen.
c. Vejudvalget: Svend Nielsen.
d. Civilforsvarskommissionen: Annelise Sørensen.
e. Bestyrelsen for foreningen til fremskaffelse
af boliger for ældre og enlige: Annelise Sø
rensen .
Endvidere valgtes til medlem af sportsud
valget: Holger Jensen i stedet for Svend Nielsen,
der udtræder af dette udvalg.
D.K.>074.
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Slagelse byråds ekstraordinære møde mandag den 16. december
197-, kl. 19.CO.

Fraværende: Egon Jensen.

Til behandling forelå:

177
a. Finansministeriets bekendtgørelse af 8.11.
19”^ cm ændring af bekendtgørelse om inde
holdelse af A-skat uden anvendelse af skat
tekort m.v.

D.K..713.073-551.
□ ..Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 527
af 22.IC. 1974 af Lov om beskatningen af
pensionsordninger m.v.

D.K..”13.073.551 .
o. Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse af
7.11.197^ af Lov cn kommunal Indkomstskat.

D.K..713.073.551.
d. Skattedepartementets cirkulære af 28.10.
1974 cm ve4 ledning til er. mellem Danmark
cg Malaysia den s.ia.lQ'7!^ veu^art afslut
tet overenskomst til undgåelse af dobbelt
beskatning for såvidt angår indkomstskatter.

D.K..713.073.551.
e. Indenrigsministeriet s cirkulære af 7.11.
19 7
om orbevårin.m og aflevering af folkeregiste,materiale .

D.K..755.33.073.551.

f. Vejledning nr. S fra miljøstyrelsen, vedr0rende beredskab ved uheld med far
lige stoffer på landjorden.
D.K..777.8.628.39.073.551.
g. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr.
4 2 2 af 9 .S . 197- af Lov om midlertidig regu
lering af t o ligforholdene> - vedlagt lovæn
dring af 19.0.197'*.

D.K..778.5.073.551 .
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a.-s. Til efterretning.

16.12.1974
h. Tillæg nr. 6 til bygningsreglement 1972.

D.K..785.O73.55i.
1. Skrivelse af 25-11.1374 fra justitsministe
riet vedr. ændringsbekendtgørelser af
bekendtgørelser om generelle hastigheds
begrænsninger og om vej afmærkning.

D.K..811.625.7^6.53.

k. Undervisningsministeriets cirkulære af
11.11.1974 om lektionslængden inden for
ungdomsskolen og inden for fritidsunder
visningen for voksne fra den 1.1.1975.

D.K..86l.483.073.55i.
1. Undervisningsministeriets cirkulære af
14.11.1974 om behandlingen af folkeskolens
byggesager.
D.K..851.162.

m. Fællesbiblioteksudvalget har 29.11.1974
til orientering fremsendt en rapport om
fællesbiblioteker, afgivet af et af direk
toratet for folkeskolen og bibliotekstil
synet nedsat udvalg.

D.K..852.O73.55i.
n. Vejudvalget har 10.12.1974 meddelt, at
udvalget har valgt Ernst Lindequist Mad
sen til næstformand i stedet for revisor
G. BJørsum.
D.K..074.

o. Miljøgruppen i Slagelse har 25-11.1974
fremsendt resultatet af en foretagen under
søgelse og underskriftsindsamling blandt
borgerne i Slagelse blandt andet vedr. af
holdelse af vejledende folkeafstemninger
om de byplanvedtægter, som har været fore
lagt til offentlig debat.
D.K..811.
p. Socialistisk Folkeparti, Slagelse-Hashøj
Partiforening har 1.12.1974 fremsendt en
resolution vedtaget på partiets konference
om arbejdsløsheden i Vestsjællands amt den
1.12.1974.

D.K..836.86.O73.55i.
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16.12.1974
b.

KoTjr.ur.ernes Landsforenings, cirkulæreskrivel
se af 23.11.1974 vedr. regulering af time
lønninger som følge af arbejdstidsforkor
telsen pr. december 1974 .
D.K..087.41.003.13.

s. Kommunernes Landsforening har 26.11.1974
fremsendt cirkulæreskrivelse vedr. lov om
ændring af ferieloven.

D.K..832.17.073.551.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. skolenævns eventuelle administration
af dele af der, enkelte skoles budget.

Skoleudvalgets forslag
vedtoges.

Skolenævnet for Østre skole har 11.10.
1974 anmodet om, at der 1 henhold til un
dervisningsministeriets bekendtgørelse af
3-9.1974, § 27, stk. 9, fastsættes ret
ningslinier for nævnets muligheder for at
administrere dele af budgettet.
Skoleudvalget har 29.11.1974 foreslå
et, at følgende områder - efter anmodning
fra de respektive skolenævn - henlægges
under ordningen, J f r. undervisningsmini
steriets cirkulære af 7.10.1974, pkt.
7 a:

a. konto 16 02 01 36 06, rådighedsbeløb for
skolenævns arbejde
b. konto 16 04 01,

Indkøb af under
visningsmidler,

c. konto 16 04 02,

Indkøb af samlin
ger.

Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..073.521.•
b. Vedr. ændring pr. 1.4.1975 af underopdelingen af konto 11 02 01 00, lønninger
i økonomisk forvaltning cg sekretariat.

1 forbindelse med en hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af budget- og personale
styring via EDB-systemet har økonomiudvalget
25.II.1974 Indstillet, at der i budget
1975/76 foretages overførsel af udgifterne
til over(mer)arbejde i ligningsafdelingen
fra konto 11 03 02 00 06, Andre udgifter,
til konto 11 02 01 00, Lønninger. Der er
tale om overførsel af kr. I65.OOO,-.
D.K. .073.521.75/76.-
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Vedtoges.

c. Omlægning af diætudbetaling til byrådsmed
lemmer ,

Vedtoges

Økonomiudvalget har 2.12.197^ Ind
stillet, at der foretages en omlægning af
diætudbetalingen i forbindelse med de nuvæ
rende tidlønssystemers overgang til kommunedataløn pr. 1.1.1975«
Efter forslaget koncentreres al diæt
udbetaling 1 lønningsbogholderiet med lø
bende indberetning om mødedeltagelse.fra
byrådets og udvalgenes sekretær og måned
lig udbetaling til alle byrådsmedlemmer.
For bilagsunderskrift udbetales fast måned
lig ydelse til underskriveren, indtil bog
holderiet modtager særskilt meddelelse om,
at hvervet er overtaget af en anden, I de
enkelte tilfælde, hvor der forekommer diæt
givende mødevirksomhed udenfor det faste
system, f.eks. medlemskab af byudviklings
udvalg, må der træffes særlig aftale, eller
medlemmet må selv sørge for anmeldelse til
bogholderiet.

Det ny system forudsætter, at diæt
udbetalingen budget- og regnskabsmæssigt
koncentreres på konto 11 01 03 04, og ikke
længere konteres på de enkelte udvalgs konti,
hvorfor det vil være nødvendigt med over
førsler 1 budget 1975/76. Diæter til skole
nævn 0.1., der har direkte tilknytning til
den enkelte skole og ikke vedrører den po
litiske styring af kommunen, foreslås dog
fortsat konteret på skolevæsenet.
D.K..075.1«

d. Bibliotekar til Antvorskov Kaserne.

Forsvarets oplysnings- og Velfærds
tjeneste har 21.11.1974 anmodet Slagelse
kommune om at varetage biblioteksbetje
ningen på Antvorskov Kaserne fra 1.4.1975.

Med 18 stemmer mod 1 stemme,
idet 1 medlem undlod at stem
me, vedtoges kulturudvalgets
flertalsindstilling .

Kulturudvalget har 27.11.1974 oplyst,
at samarbejdet vil blive nærmere fastlagt
i en overenskomst, herunder at lønudgiften
til en bibliotekar med 20/40 tid refunde
res .

Kulturudvalget har med 4 stemmer mod
1 (Mogens Elvensø) anbefalet anmodningen,
samt Indstillet, at der opslås en biblio
tekarstilling med en arbejdstid på 20 ti
mer ugentlig til varetagelse af arbejdet.

Økonomiudvalget har 9-12.1974 anbe
falet kulturudvalgets flertalsindstilling.

D.K..084.
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16.12.197*4
e. Enhedspriser for tilslutning til byfællesantenneanlæg.

Ansøgning af 29.11.197*4 fra Anton
Petersen A/S, Horsens, om tilladelse til
ira den 15*12.197*4 at ændre enhedspriserne
(excl. moms) for tilslutning til byfællesantenneanlægget således (gældende priser
er anført i parantes):
Etageej endomme
med flere end
50 lejemål,
pr. lejlighed ... kr.

353>- (kr.

332,-)

Parcelhusandel .. -

1.731,- (-

1 .616,-)

-

365,- (-

340,-)

Fradragspriser for
eget gravearbejde -

143,90(-

133,20)

Stikledning ............

Med 1*1 stemmer mod *4 stem
mer, idet 2 medlemmer und
lod at stemme, blev ansøg
ningen Imødekommet.

Anbefalet af økonomiudvalget, - idet
udvalget har oplyst, at borgmesteren søger
forhandling med aktieselskabet til drøf
telse af de mange klager over firmaets
virksomhed.
D.K. .75*4.25 .
f. Overtagelse af veje og stier ved Jonsgår
den .

Vedtoges.

Vejudvalget har 15.11.197*4 indstillet,
at kommunen overtager de anlagte veje og
stier ved Jonsgårdens udstykning (musik
byen) som offentlige veje og stier, Jfr.
bestemmelserne i §§ 23 og 97 i lov om of
fentlige veje.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.5.

g. Vedr. boligforeningens byggeri, Bredegade
41. — hQ ,
Vedr. Fællesorganisationens Boligfor
enings opførelse af 21 lejligheder og 1
butik i ejendommen Bredegade *<*4
*48,
matr.nr. 28 og 29, Slagelse bygrunde,
foreligger berigtigelsesbegæring, hvorefter
anskaffelsessummen er:

Grundud
gifter . kr.
Håndvær
ke rud gifter . -’

Omkost
ninger . -

419.442,61 (kr.

2.055.961,31 (.
452.096,41

kr. 2.927.500,83

(-

398.068,-)

2.027.148,-)

407.084,-)

(kr. 2.832.300,-)

Anbefalet af økonomiudvalget, idet det
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Berigtigelsesbegæringen god
kendtes, - idet økonomiud
valgets forslag iøvrlgt
følges.

16.12.1974
tilkendegives overfor boligforeningen, at
udførelsen skal ske i overensstemmelse med
de godkendte planer (parkerings- cg op
holdsarealer) , og at parkeringspladsen
skal afmærkes i overensstemmelse med stads
ingeniørens bemærkninger.
D.K..778.532.

h. Vejkryds i Kirke Stillinge.
Vejudvalget har 29.11.1974 til god
kendelse fremsendt et orojekt til regule
ring af Støvlebækvej§ udmunding i Stilllngevej samt Solvængets udmunding 1 Støvlebækvej .

Projektet godkendtes, idet
udvalgets indstilling sam
tidig vedtoges.

Udvalget har samtidig indstillet, at
arbejdet udføres af kommunens egen anlægs
afdeling.
Udgiften ved projektets gennemførelse
er anslået til kr. 70.000,-, og der er
på konto 18 03 01 36 04, 1974/75, afsat
kr. 8O.OOO,- til formålet.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..811.

i. Fodgængerområdet ved Casino.

Vejudvalget har 29-11.1974 Indstillet,
at der med ejendomsselskabet ”Casino” ind
gås nedennævnte aftale vedrørende fodgæn
gerområdet ved Casino:

Vejudvalgets indstilling
vedtoges, for såvidt angår pkt. c
med 13 stemmer mod 5 stem
mer, idet 2 medlemmer und
lod at stemme.

a. Beplantning og vedligeholdelse i om
radet ved passagen.

Kommunen overtager etablering og
vedligeholdelse af beplantning mod et
•årligt vederlag fra Casino på kr. 2.000,-.
b. Den j strid med aftalen etablerede ud
kørsel for taxa.
Den nuværende ordning bibeholdes
Indtil videre, idet Casino opsætter
skilt ved den nye udkørsel med tekst
"kun udkørsel for taxi”.

c. Evt. etablering af adgangssti mellem
Rådhusets parkeringsplads og passagen.
Kommunen etablerer sti til Rådhu
sets parkeringsplads, men forpligter sig
til at nedlægge stien, såfremt der etab
leres forretninger 1 Casinos gård.
d. Fremtidig vedligeholdelse af ledninger
til vand3 el og vejafvanding i passagen.

Kommunen påtager sig fremtidig ved.ligeholdelse af hovedledninger til vand,
el og vej afvanding, medens Casino ved
ligeholder stikledninger.
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16.12.197u
e. Evt, fjernelse af blcmsterkrukkerne ved
tramoe^

Blomsterkrukkerne ved trappen
fjernes forsøgsvis.
Anbefalet af økonomiudvalget bort
set fra pkt. c, som udvalget ikke kan an
befale .

D.K..511.

k. Ændring af Idarårisvej .
Vejudvalget har 2.12.1974 indstillet,
at følgende aftale søges indgået med Vest
sjællands amtsråd vedrørende udbygning af
Idagårdsvej på strækningen mellem Sdr.
Ringgade cg Skælskørve;:
A. Landevejen søges udlagt i en konstant
bredde af 16,0 m, således at arealet
nord for det nye landevejsskel tilskødes
grundejerne (øøllgforeningen), mens
arealet syd for det nye landevejsskel
udskilles som offentlig sti, der besty
res af kommunen.

B. Vejens tværprofil søges ændret således:

1. Kørebanen udvides fra 8.0 m til 10,0
m bredde.
2. Kørebanen begrænses i begge sider af
rabat kan t s ten.
3. Grøfterne tildækkes, cg der etable
res ve;afvanding til rørledninger.

4. 1 begge vejsider etableres 3,0 m græs
rabat .
5. I vejens sydside etableres kørebane
belysning 1 afstand 2 m fra kørebanekant.
6. I begge vejsider opsættes hegn i af
stand 1,5 m fra nyt landevejsskel
(ü,5 m fra ny kørebanekant).

7. I begge vejsider etableres beplantet
bælte omkring hegnene.

8. Syd for vejen anlægges en 4,0 m
bred kombineret gang- og cyklestl.
9. Langs stien etableres en særskilt
st loelysning.

£. Udgifterne ved arbejderne søges fordelt
således :
1. Amtskommunen betaler kørebaneudvidel
se, rabatkant sten og kørebanebelysning.
2. Grundejerne (boligforeningerne) be
taler tildækning af grøft samt hegn,
græsrabat og beplantning i vejens
nordside.
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Med 18 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges vejudvalgets
indstilling.

16.12.1974

3. Kommunen betaler tildækning af grøft
samt hegn, græsrabat og beplantning
i vejens sydside. Desuden betaler
kommunen ny vej afvanding samt anlæg
af sti og stibelysning 1 vejens
sydside.

Arbejderne vil først blive udført på
et senere tidspunkt, men af hensyn til bo
ligforeningernes planlægning er det nød
vendigt,at der snarest træffes en afgørelse
vedrørende vejens fremtidige profil og
udgifternes fordeling.
I investeringsbudgettet for 1977/78
er der afsat kr. 300.000,- til. dækning af
kommunens andel af udgifterne.’

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

l. Udstykning ved Byskovparken.

Vedtoges.

Vejudvalget har 22.11.1974 indstil
let :
a. at kommunen overtager stien mellem
Byskovcentret og tunnelen under
Søndermarksvej, idet den dog forinden
på ejendomsadministrationens bekost
ning forsynes med samme type belys
ning som den offentlige del af stien,
b. at kommunen overtager den private del
af parkeringspladsen ved Byskovcen
tret og Søndermarksskolen for sammen
lægning med den offentlige parkerings
plads, der er anlagt i forbindelse
med opførelsen af Søndermarksskolen.
Byskovparkens ejendomsadministration
har 11.11.1974 erklæret sig indforstået
med ovenstående.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

m. Ændring af vej navnet TudebroveJ .

Vedtoges.

Vejudvalget har 27.11.1974 Indstillet,
at TudebroveJ, der går fra Nordruplund
mod nord til kommunegrænsen, får navneæn
dring til NordrupveJ .
D.K..811.121.1.

n. Vejudvalget har 10.12.1974 indstillet, at
en sidevej til StllllngeveJ ud for Grøn
høj vej i Øster Stillinge. by, får navnet
"GI. Skolevej".

Vedtoges.

D.K..811.121.1.

2B9

16.12.1971»
o. Navngivning af veje (Kalundborgvej og Nyktbir.gvej ).

Vej udvalgets indstilling
vedtoges.

Kalundborgvej og Nykøbingvej 1 Slagelse
kommune fortsætter i Høng kommune med samme
/ej navne.
Da Høng kommune har foretaget numme
reringen fra kommunegrænsen begyndende med
nr. 1, kan der opstå problemer med adres
serne, idet vejene 1 begge kommuner hører
til Slagelse postdistrikt.

Vejudvalget har 25-11-1974 Indstillet,
at problemet søges løst således:
1. Kalundborgvej

Det henstilles til Høng kommune at
ændre nummereringen på Kalundborgvej,
således at ejendommene i Høng kommune
får numre i fortsættelse af nummererin
gen af :<alundborgvej i Slagelse kommune.
2. Nykøbingvej

Vejnavnet "Nykøbingvej” i Slagelse
kommune ændres til ”Ruds Vedby Vej".
D.K..811.121.1.

p. Navngivning af sidevej til Strandvejen.

Vedtoges.

Vejudvalget har 22.11.1974 Indstillet,
at en vej, der fra Strandvejen forløber mod
syd paralel med Vestre Ringgade, navngives:
Vesterled.

D.K..811.121.1.
r. Vejudvalget har 10.12.1974 indstillet, at
der i 1975/7b etableres en ny fodgænger
overgang i Løvegade ved Set. Pedersgade.

Vedtoges.

Fodgængerovergangen ønskes etableret
for blandt andet at sikre skolevejen til
og fra Vestre’ skole.
Udvalget har foreslået, at udgiften
afholdes på konto 18 05 05 00, Skilte,
færdselsstriber m.v.

D.K..811.625-712.34.
s. Kloakering af Teglparken, matr.nr. 1 ad
og 1 do, Antvorskov Hovedgård.

Vejudvalget har 15-11.1974 indstil
let, at en udgift på kr. 74.823,60 ved
udskiftning af ikke-bæredygtig fyld i
udstykningsområdet ”Teglparken” afholdes
af kommunen som en kloakudgift på konto
73 01 03 00 07, Kloakering af Teglparken.

Beløbet kan afholdes af den bevil-
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Vedtoges.

16.12.1974
ling på kr. 535.000,-, som byrådet den
9«7.1973 har givet til dækning af udgif
terne ved kloakering af Teglparken.

Udgiften er foreløbig afholdt af
grundejerforeningen som en vejudgift.

Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..811.625.73.
Byggeregnskab for 1. etape af ombygning
og udvidelse af Marlevangsskolen.

Godkendtes.

Økonomiudvalget har 2.12.1974 frem
sendt byggeregnskab for ovennævnte arbejde
til byrådets godkendelse. Til byggeriet er
pr. 22.6.1970 ydet en kapitalbevilling på
ialt kr. 6.012.000,-, medens den regnskabs
mæssige udgift er opgjort til kr. 5.408.091,44,
det vil sige mindreudgift i forhold til be
villingen på kr. 604.C00,-.

I hovedposter fordeler mindreudgifter
ne sig således:

Bevilling
kr.

Regnskab
kr.

Grund og ter
rænudgifter ....

377.196

710.000

Håndværker
udgifter .................

4.051.898

4.060.000

Inventar .................

746.038

720.000

Omkostninger ...

573-407

Momsrefusion ...♦

340.449

780.000

■s

258.OOO.

D.K..851.162.

Fritagelse for deltagerbetaling i fri
tidsundervisningen for voksne.
Fritidskommissionen har 19.11.1974
fremsendt ansøgninger fra henholdsvis
AOF, LOF, FOF og Arbejdernes Fællesor
ganisation og AOF-Slagelse Aftenskole
pm at fritage de elever, der er arbejds
løse, og som søger optagelse på et hold
1 fritidsundervisningen, for elevbeta
ling, således at kommunen betaler den del
af udgiften til leder/lærerlønningerne i
skoleåret 1974/75, som eleverne normalt
betaler, det vil sige 1/6.

Med 18 stemmer mod 2 s emmer- blev ansøgningerne
Imødekommet.

Anbefalet af skoleudvalget og økono
miudvalget .

D.K..851.483.
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Skoleudvalgets indstilling
v. Tilskud til Dyhrs skole.
vedtoges.
Ansøgning af 4.11.1974 fra Dyhrs
skole om udbetaling af driftstilskud for
indeværende skoleår.
Skoleudvalget har 15-11.1974 indstil
let, at der ydes et driftstilskud på
kr. 40.400,- (kr. 200,- pr. elev) for 1974/75,
(konto 16 31 00 00 09, Betaling for under
visning af kommunens børn 1 private skoler).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K. .851.97.'

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Tillægsbevillinger til konto 16.
Ansøgninger af 29.11.1974 fra skole
udvalget om følgende tillægsbevillinger
for 1974/75:
a. kr.
3.000,-, til konto 16 02 01 31 50,
Huslej e,
b. kr.
5.000,-, til konto 16 02 01 32 07,
Rengøring, (skoleforvalt
ningen) ,
c. kr. 120.000,-, til konto 16 03 06,
Rengøringslønninger
(skolerne), og
d. kr. 58.000,-, til kontiene 16 03 01
Cl 04 - 16 C3 01 12 08,
Almindelig vedligeholdel
se, til diverse afholdte
reparationsarbejder.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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Bevilgedes.

D.K..073.52i.74/75.
b. Tillægsbevilling til konto 16.
Ansøgning af 29.11.1974 fra skoleud
valget om en tillægsbevilling på
kr. 230.C00,- til konto 16 13 01 00 05,
1974/75, Udgift til befordring.af skolebørn
i medfør af § 50, stk. 2. - Af beløbet vil
der blive ydet 75 % refusion, således at
kommunens nettoudgift bliver kr. 57-500,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.74/75.
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Bevilgedes•

c. Vedr, ejendommene Marlendals Alle 38-^0
og Marievej 1-15»

Ansøgning fra ejendomsudvalget om
en tillægsbevilling til budget 1974/75
på ialt kr. 25.000,- til dækning af ud
gifterne ved installation af .2 fuldauto
matiske vaskemaskiner samt til nedrivning
af 2 fritstående vaskehuse 1 ovennævnte
ej endomme.

Bevilgedes, - idet det blev
henstillet til ejendomsud
valget at overveje, i hvil
ket omfang installationerne
bør medføre huslejeforhø
jelser .

Udgiften fordeles således:
konto 02 04 01 07 06,
Mariendals Alle,
andre udgifter .........................

kr. 11.000,-

konto 02 04 04 07 02,
Marievej 1-7,
andre udgifter .........................

kr.

konto 02 04 05 07 08,
Marievej 9-15,
andre udgifter .........................

kr. 11.000,-

3-000,-

Ialt kr. 25.000,-

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.54.

d. Tillægsbevilling til konto 19.

E

Ansøgning af 22.11.1974 fra vejudval
get om en tillægsbevilling på kr. 115-000,til konto 19 06 06 00 07, 1974/75, For
brændingscentralen, maskiner og inventar,
til afholdelse af udgifterne ved etablering
af støjdæmpende foranstaltninger: kr. 50.000,til indkøb og opstilling af containere:
kr. 25.OOO,-, samt restudgiften ved reno
vering af et opslidt røggasfilter: kr. 40.000,(tidligere bevilget kr. 50.000,-).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.43.

e. Tillægsbevilling til Centralbiblioteket.
Kulturudvalget har 27-11.1974 ansøgt
om en tillægsbevilling på kr. 10.000,til konto 17 07 01 00 09, Tryksager,
blanketter og kontorartikler, 1974/75, til
dækning af udgifterne ved udskiftning af
defekte hulkort 1 Centralbibliotekets
fotonoteringssy stem.

Med 18 stemmer mod 2 stem
mer blev ansøgningen
imødekommet.

Det er bemær-ket, at Mogens Elven sø
har stemt imod ansøgningen.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..852.
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ad 1. Følgende valgtes:
4. FOLKETINGSVALG 9.1.1975»
1. Borgmesteren (født medlem)
Borgmesteren har 9-12.1974 tilskrevet
byrådet'således :
2. Frode Hansen
anledning af at der den den 5- d.m. er
3- Helge Jensen
udskrevet folketingsvalg til afholdelse
4. Steen'Andresen
torsdag den 9- januar 1975 foreslås føl
gende :
5. Viggo Marker
1. at byrådet vælger 4 medlemmer til opstil
lingskredsens valgbestyrelse. Herudover
ad 2.
repræsenteres byrådet i valgbestyrelsen
for nr. 1. Carl Veysmann Jen
af borgmesteren, der iflg. folketings
sen
valgloven er født medlem af og formand
2. Arnold Pedersen
for opstillingskredsens valgbestyrelse,
2. at der vælges personlige suppleanter
3- Lindequist Madsen
for de fornævnte 5 valgstyrelsesmedlemmer, 4. Holger Jensen
3- at der træffes beslutning om, at afstem
5» H. Guldmann
ningen skal foregå på:
a. Østre skole 1 Skovsøgade (bygningen
ad 3.-4 »-5 .: Vedtoges.
over gården) for vælgere i byområdets
østre afstemningsområde, der omfat
ad 6. Følgende valgtes:
ter den østlige bydel bortset fra
Vestre
skole :
områderne nord for jernbanen, syd for
Sorøvej og øst for Skovvejen.
1. Egon Jensen
b. Vestre skole i Set. Pedersgade for
2. Aksel ,Andersen
vælgere i byområdets vestre afstem
3» Helge Jensen
ningsområde, der omfatter den vestli
4. Inger :Nørgaard
ge bydel bortset fra området nord
for jernbanen,
5- Mogens Elvensø
c. Nørrevangsskolen for vælgere i byomSuppleanter
:
rådets nordre afstemningsområde, der
omfatter den del af den nordlige
for nr. 1 . Holmgaard Jensen
bydel, der ligger øst for Kalundborg
2 . Richard Nielsen
vej, incl. Kalundborgvej, og nord for
jernbanen, men således at området om
3 . Astrup Madsen
fatter alle vælgere med adresse på
4
. Aage Kristoffersen
Rosenkildevej, Holbækvej, GI. Holbækvej og Fægangen,
5 . Ellen Marg. Ras
mussen (Eriksgade 2)
d. Søndermarksskolen for vælgere i by
områdets søndre afstemningsområde,
Østre skole :
der omfatter den sydøstlige bydel, syd for. Sorøvej, exel. Sorøvej, og
1. Jette Møller Christensen
øst for Skovvejen, incl. Skovvejen,
2. K. Møblus
e. Marievangsskolen for vælgere i Set.
3.
Steen Andresen
Peders Ids. og Hejnlnge afstemnings
område ,
4. Henning Jensen
f. Cttestrup skole for vælgere i 0ttestrup,5. Viggo Marker
Kindertofte cg Sorterup afstemnings_
.
orrråde.
Suppleanter:
Hallelev skole for vælgere i Hallelev, for nr. 1. Steen Bach Nielsen
Gudum og Nordruplund afstemningsom
2. Kristian Laursen
råde ,
3» P. E. Gandrup
h. Stlllinge Centralskole for vælgere i
4. Chr. Greve Hansen
Stillinge afstemningsområde, og
5. Birgitte Helmgaård
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1. Havrebjerg skole for vælgere 1 Hav
rebjerg afstemningsområde,

4. at opklæbnlng af plakater på afstemnings
stederne forbydes,

5. at der udsendes valgkort til vælgerne,
og at valgkortene anvendes til kontrol
i stemmelokalerne, således at der ikke
benyttes stemmelister,

6. at der for hvert af de ni under pkt. 3
nævnte afstemningssteder vælges 5 valg
styrere og suppleanter for samme.

I henhold .til valglovens § 29,
stk. 2, udnævnes valgstyrerne dels blandt
byrådets egne medlemmer, dels blandt de
1 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 valg
styrer kan få lovligt forfald foreslås,
- under hensyn til vælgertallet på de
çnkelte afstemningssteder - dog.følgende
placering af de af byrådet blandt dets
egne medlemmer valgte valgstyrere:
Vestre skole

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

4

Østre skole og Nørrevangsskolen :
3 på hver, ialt ..................................................

6

Søndermarksskolen, Marievangsskolen, Ottestrup skole og Stillinge
Centralskole: 2 på hver, ialt ............ 8
Hallelev skole og Havrebjerg sko
le: 1 på hver, ialt .......................................

1. Frode Hansen

2. Inger Munk Hansen
3. Merete Astrup
4. Annelise Sørensen

5. Anker Jensen
Suppleanter :

for nr. 1. Henning Nielsen
2. E. Gnistrup

3. Hans Chr. Høyer
4 . Herdis Helweg
Poulsen
5. Finn Alsing
(Skætholm)
Søndermarksskolen :

1. Harry Eskildsen
2. Tage Olsen

3. Lindequist Mads'en

4. Asger Tønder

5« Elisabeth Næsholt Jensen
Suppleanter :
for nr. 1. Poul Hoffer
2. Ebbe 1. Jacobsen
3. Rafn Sørensen

2

- dette forslag dog under forudsætning
af, at de byrådsmedlemmer, der place
res på afstemningsstederne 1 byområdet
erklærer sig villige til i givet fald
at blive overflyttet til et afstemnings
sted i et af de øvrige distrikter,
7. .at der udpeges 2 valgstyrere eller til
forordnede vælgere til i henhold til
indenrigsministeriets cirkulærer af 7•,
8. og 9 .I.I974 at yde bistand ved stem
meafgivning på sygehuset, plejehjem
m. m.,

8* at der udpeges suppleanter for de. under
pkt. 7 nævnte "bistandsydere”,

9. at undertegnede bemyndiges til at pla
cere de tilforordnede vælgere, - i hvil
ken forbindelse foreslås følgende antal
incl. valgstyrerne:
Vestre skole : 7 lokaler å 5 + 3
som medhjælp for svagelige
vælgere + formanden for valg
styrerne, ialt .......................................

Nørrevangsskclen:

4. Tom Møller Jensen
5. Benny Petersen
Marievangsskolen:
1. Tage Petersen

2. Johan Denta
3. Erik Asmund

4 . Erandt Petersen

5. Holger Jensen (assurand.
Suppleanter :
Ann e1i s e Mahle r
for nr. T
Larsen
-

2. Arne Englev Je..

-

3. Svend H. Søren. :
•th . Henry Jørgensen

-

5. Kølby Bjerglund.

-

39
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Østre skole: 5 lokaler å 5 ♦ 2
som medhjælp for svagelige
vælgere ♦ formanden for valg
styrerne, ialt ................................
28
Nørrevangsskolen: 5 borde é 5
+ 2 som medhjælp for svage
lige vælgere * formanden
for valgstyrerne, ialt .............. 28
Søndermarksskolen: 3 lokaler
å 5 + 2 som medhjælp for
svagelige vælgere ♦ formanden
for valgstyrerne, ialt .............. 18
Marievangsskolen : 2 borde å 5
+ formanden for valgstyrer
ne, ialt .............................................. 11
Stillinge Centralskole: ialt ....
6
Ottestrup skole: ialt .......................
5
Hallelev skole: ialt .........................
5
Havrebjerg skole: ialt .....................
5.
Ialt .............................................................. 145

Under forudsætning af den nedenfor
anførte gruppedeling vil der efter for
holdstalsvalgmåden tilkomme grupperne det
ved hver enkelt anførte antal medlemmer:
Z
C+M+V
K
B
A
Valgbe
styrelse

2(herun
der for
manden)

2

1

Valgsty
4
6
18
2
rere
15
Bistands
ydere (sy
1
gehus m.m. ) 1
Tilfor
14
4
ordnede
9
37
33
+ J yderligere - efter lodtrækning blandt alle 5 grupper.”
D.K..074.

Ottestrup skole:
1. Carl Veysmann Jensen
2. Egon Jacobsen
3. Helmuth Andersen
4. Ruth Dagny Fredens
5. Kurt Hansen
Suppleanter :
for nr. 1. Aase Gustafsen
2. Gunnar Nielsen
3- Hans K. Larsen
(Løvegade 49)
4. Jens Vang
5- Svend H.P. Søhuus
Stillinge Centralskole:
1. Harald Guldmann
2. Svend Nielsen
3. Børge GJermandsen
4. Arne Gustafsen
5. Osvald Larsen
Suppleanter :
for nr . 1. Grethe Plæhn
2. Kasper Christiansen
3- Harry Nlcolalsen
4 . Poul Markussen
5- Svend Nielsen
(Enghavevej 4)
Hallelev skole:
1. Holger Jensen
2. Eva Hallig
3. Ketty Petersen
4. Kjeld Hansen
5. Niels Erik Strandholm
Suppleanter: se næste sidé ’.
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5. SLAGELSE KOMMUNES REGNSKAB FOR 1973/74.
Slagelse kommunes regnskab for 1973/74 ba
lancerer med kr. 82.394.125,40.
Økonomiudvalget har foreslået, at
overskuddet: kr. 9-002.867,50 henlægges
til
styrkelse af driftskapitalen med
kr. 9-000.000,-, og
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Den kommunistiske by-råd s gr up
pe s forslag til henlæggélse
blev forkastet med 17 stem
mer mod 3 stemmer.
Med forbehold af evt.
antegnelser fra revisionen
godkendte byrådet herefter
med 18 stemmer, - idet 2
medlemmer (M. Elvensø og

konto for opsamlet driftsoverskud med
kr. 2.867,50.

Økonomiudvalget har iøvrlgt indstil
let, at regnskabet godkendes, - herunder
de i forhold til budgettet og andre bevil
linger stedfundne overskridelser.
Den kommunistiske byrådsgruppe har
1.12.197^ foreslået, at der af overskud
det henlægges kr. 250.000,- til igangsæt
telse af industriforskning o.l.

16.12.1974
Helmuth Andersen) undlod at
stemme - regnskabet, - herun
der de’ i forhold til budget
tet cg andre bevillinger
stedfundne overskridelser, samt overskuddets anvendelse
som foreslået af økonomiud
valget .

Med 4 stemmer mod 1 stemme har økono
miudvalget vedtaget, at forslaget ikke
kan anbefales.
D.K. .073.526.73/74.

ad pkt. 4 .Suppleanter :

for nr. 1. Poul Fredebo Jensen
2, Tove Munthe Fog

3- Ejnar Petersen
4. Jchs. Christensen
5. Knud C-eckler
Havrebjerg skole:

1. Arnold Pedersen
2. Villy Nielsen
3. Hans Frandsen

4. Kjeld Petersen
5- Finn O. Søhuus
Suppleanter :

for nr. 1. H. Kyllingstæk

2. John Toke Hansen
3. Asger Fygaard Jen
sen

4. Vagn Petersen
5. Vagn Herrit Jørgen
sen
ad 7. Følgende blev udpeget:

1. Inger Munk Hansen

2. Annelise Sørensen

ad 8 .
for nr. 1. Jette Møller Chri
stensen
for nr. 2. Tove Munthe Fog.

ad 9. Vedtoges, - icet sorg
mes t e r en blev givet d en r *
\::
bemyndigelse. Efter Isdtrzzning tilfaldt se 3 yderligere
tilforcrdnede grupperne -,
C + M+V cg K.
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For lukkede døre.
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6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. ejendommen Valbyvej 42.

Bevilgedes.

Ejendomsudvalget har 28.11.1974 an
sigt om en tillægsbevilling på kr. 2.000,tll konto 02 04 01 06 09, 1974/75, til
isolering af ydervæggene i lejlighedfin
I. tv. i ovennævnte ejendom med hulrums
fyld.

Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..073 -54 ..
b. Konsulentbistand ved udarbejdelse af spil
devandsplan cg betalingsvedtægt.

Økonomiudvalgets indstillinger
vedtoges.

Vejudvalget har 28.11.1974 fremsendt
en henvendelse fra H. Jul. Fjerring A/S
med tilbud om konsulentbistand vedr. oven
nævnte arbejder samt indstillet, at det
nævnte firma antages til at bistå vejud
valget og stadsingeniørens kontor med udar
bejdelse af en spildevandsplan og en beta
lingsvedtægt for Slagelse kommune.
Firmaets honorar beregnes på grund
lag- af bogført teknikerløn multipliceret
med faktor 2,0, hvortil kommer refundering
af udlæg til tegninger, tryksager m.v. uden
tillæg.

Udgifterne i forbindelse med arbejdet
er skønsmæssigt anslået til kr. 250.000,-,
hvilket beløb søges som tillægsbevilling
på konto 19 Cl 04-8, Kloakker, andre udgif
ter, 1974/75.
Økonomiudvalget har 9.12.1974 ind
stillet, at H. Jul. Fjerring A/S antages
til arbejdet samt at det betydes firmaet,
at udgiften maximeres til kr. 250.000,-.
Økonomiudvalget har endvidere ind
stillet, at der gives de fornødne tillægs
bevillinger på kr. I25.OOO,- til budget
1 hvert*af årene 1974/75 og 1975/76.

D.K..777.8.628.2.
c. Vedr. Slagelse dispositionsplan 73»

Der foreligger referat af møde samt
redegørelse fra arkitekterne Anne Marie Ru
bin og Ole Gerstrøm vedr. en fremsendt
regning på kr. 61.098,52 for færdiggørelsen
af dispositionsplanen.

Såfremt regningen accepteres, vil en
tillægsbevilling på kr. 140.000,- til konto
24 15 00 00 09, 1974/75, Byplanarbejde m.v.,
være nødvendig.
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Med 18 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges økonomiud
valgets Indstilling.

16.12.197*

Økonomiudvalget har 9.12.197^ Ind
stillet, at regningen accepteres, og at
der ydes en tillægsbevilling på
kr. 1*40.000,-.

D.K..777.8.711.
Regulering af Skidenrenden m.m.

Vejudvalget har 29.11.197*4 efter af
holdte åstedsforretninger ved 7 ejendomme,
der berøres af projektet vedrørende regu
lering af Skidenrenden mellem Dalsvinget
og Volden, samt udførelse af spildevands
ledning langs Skidenrenden, indstillet, at
følgende forlig godkendes:

6 0, Holmstrup by Poul H. Madsen .................................. . kr. 26.000,6 au, 6 bd, Holmstrup by Marie Ravnskjær ............................... . -

7.500,-

7 £, Holmstrup by Orla Larsen .......................................... . -

38.100,-

7 0, Holmstrup by Lars Jacobsen ..................................... . -

9.200,-

23 k, Hclmstrup by Inge KJærsgaard ............................... . -

0,-

35 b, Slagelse markjorder Erik Jensen .......................................... . -

9.10c,-

kr. 89.9OO,-

På matr.nr. 7 am, Holmstrup by, udfø
res arbejderne i henhold til overenskomst
af 13.8.1973 mellem Slagelse Trælast
handel A/S og Slagelse byråd, hvorefter
erstatningen udgør kr. 15«375>-.

De samlede erstatninger bliver heref
ter kr. 105.275»-> hvilket beløb afholdes
på konto 19 10 02-1, Ombygning af Skiden
renden .
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..79.

Etablering af fortov i GI. Næstvedvejs
østside.

Blev imødekommez.

Vejudvalget har 20.11.197*4 ansøgt om
bemyndigelse til at afholde åstedsforret
ning i henhold til reglerne i vejlovens
kapitel 5 ved 8 ejendomme 1 GI. Næstved
vej s østlige side.
I forbindelse med etablering af fortov
er det nødvendigt at indlægge skråningsanlæg
på matr.nr. 1 ar og 1 bf, Antvorskov Hoved
gård, og det er nødvendigt at berøre hække
eller beplantning på matr.nr. 1 bv, 1 bp,
1 bu, 1 bl 1 aq og 1 £, Antvorskov Hovedgård.

Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..811.
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f. Turistkørsel med motorkøretøj over hele
Danmark.
Vejudvalget har 27.11.1974 indstillet,
at byrådet over for landsnævnet for omnlbujkørsel anbefaler ansøgninger fra
nedennævnte om tilladelse til at udføre
turistkørsel med motorkøretøj over hele
Danmark:
a. Rutebilejer Frans Kubert, Vesterport 2,
b. Povl Jensen Turist- & Lillebil, Kr.
Stillinge.
D.K..811.113-078.6.
g. Vejudvalget har 10.12.1974 Indstillet, at
de to ledige hyrevognsbevillinger tilde
les
1. taxachauffør Poul Meicker, og
2. taxachauffør Ernst Hansen.
Udvalget har oplyst, at der var ind
kommet 4 ansøgninger.

Anbefales.

Vedtoges.

D.K..811.123.1.

h. Vedr. Sønderr.arksskolen, 1. og 2. etape.
Ved afslutningen af isoleringsarbej
derne, der var overdraget 0. Struves Iso
leringsforretning, er kommunens tilgode
havende hos firmaet - efter firmaets mis
ligholdelse af arbejderne - opgjort til:
1. etape:
Merudgift ved arbejdets
overdragelse til et
andet firma ............................ kr. 7-333>83
2. etape :
Merudgift efter af
holdelse af ny li
citation .....*.......................kr. 14.300,26 dagbøder å kr. 300,- kr. 7.800,-

kr. 29.433,83
•» hævet på 2 bankga
rantier .................................. kr. 6.800,Tllgodehavende incl.
moms ............................................ kr. 22.633,83

Skoleudvalget har 25.11.1974 indstil
let, at sagen overgives til retslig for
følgning.
Økonomiudvalget har 9.12.1974 indstil
let, at fordringen afskrives som uerholde
lig.
D.K..851.162.
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Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

16.12.1974

i. Tillægsbevilling til Ungdomsborgen.

Bevilgedes.

Sportsudvalget har 19.11.1974 frem
sendt overslag over udgifterne ved ind
retning af 2 familierum i 2 sovesale
samt ansøgt om en tillægsbevilling til
arbejdets udførelse på kr. 10.200»- til
konto 20 15 06 00 02, 1974/75» Past ejen
dom, vedligeholdelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.428.

k. Tillægsbevilling til Ungdomsborgen.
Sportsudvalget har 19-11.1974 ind
stillet, at arbejdet med afslibning og
behandling af gulvet 1 festsalen overdra
ges Ernst Jørgensen, Slagèlse, for en
pris af kr. 7.038»- incl. moms.
Samtidig har udvalget ansøgt om en
tillægsbevilling til arbejdets udførelse
pA kr. 7.036,- til konto 20 15 06 00 02»
1974/75» Past ejendom, vedligeholdelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.428.

Bevilgedes.

1. Tillægsbevilling til Ungdomsborgen.
Sportsudvalget har 19.11.1974 frem
sendt overslag over udgifterne ved for
nyelse af el-kabler og fatninger pA 2. sal
samt ansøgt om en tillægsbevilling pA
kr. 2.100,- til konto 20 I5 06 CO 02,
1974/65, Fast ejendom, vedligeholdelse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.428.

Bevilgedes•

m. Vedr. internt sikkerhedsarbejde ved op
førelsen af Slagelse Svømmehal.
Sportsudvalget har 19.11.1974 ind
stillet, at kommunens pligter til 1 hen
hold til arbejdsministeriets bekendtgø
relse nr. 358 af 2.7.1974 at samordne de
foranstaltninger til de beskæftigedes
sikkerhed og sundhed, der skal udføres
af arbejdspladsens forskellige arbejds
givere, overdrages hovedentreprenøren,
C. C. Brun A/S.
Udvalget har endvidere ansøgt om en
tillægsbevilling pA kr. 6.000»- til konto
72 10 50 70 05» 1974/75» Diverse udgifter,
til dækning af udgiften ved afholdelse af
de lovbefalede sikkerhedsmøder.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K..855.3.795.893.

Bevilgedes.
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n. Tillægsbevilling til Svømmehallen.

Bevilgedes.

Sportsudvalget har 19-11.1974
fremsendt overslag over udgifterne ved
etableringen af el-kabel fra en transfor
matorstation til svømmehallen samt ansøgt
om en tillægsbevilling til arbejdets udfø
relse på kr. 76.783,- til konto 72 10 50
51 50, 1974/75, El-stik.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..855.3.795.893.
o. Fra økonomiudvalget er fremsendt 1 ansøgning
om skatteeftergivelse, påført Indstilling
fra udvalget.
D.K..713.027.8.

7. PERSONALESAGER.
a. Ansættelse af kontorassistent på Central
biblioteket .
.
Kulturudvalget har 27.11.1974 indstil
let, at den ledige stilling fra 1.1.1975
besættes med:
som nr. 1: Ella Bredahl, Skælskør, og
som nr. 2: Linda Lok, Ruds*Vedby.
Økonomiudvalget har 9.12.1974 anbefa
let, at Ella Bredahl ansættes.
(Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 35 ansøgninger)
D.K..075-5.084.
b. Vedr. tjenestemandsansættelse.
Økonomiudvalget har 25-11.1974 indstil
let, at kontorassistent Kirsten Larsen,
social- og sundhedsforvaltningen, tjeneste
mandsansættes som kommuneassistent fra
1.1.1975.
D.K..075.5.084.

c. Formand til entreprenørafdelingen.
Vejudvalget har den 25-10.1974 ind
stillet, at en Stilling som formand ved
entreprenørafdelingen opslås ledig til be
sættelse snarest, - idet stillingen, under
forudsætning af, at denne besættes med en
kvalificeret ansøger, foreslås aflønnet
med begyndelsesløn efter skalatrin 15 20.
Endvidere er fremsendt et forslag til
"organisationsplan 1975” for Slagèlse
kommunes anlægsafdeling med oplysning om,
hvilke formands- og vejmandsstillinger, der
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Økonomiudvalgets Indstilling
vedtoges•

18
Det vedtoges at ansætte
Ella Bredahl i den ledige
stilling.

Vedtoges•

Med 13 stemmer mod 7 stem
mer vedtoges økonomiudval
gets indstilling.

16.12.1974
f

kan nedlegges ved ledighed (på grund af
alder).
Økonomiudvalget har 9-12.1974 ind
stillet, at der under forbehold af lønud
valgets godkendelse oprettes en formands
stilling i rammen skalatrin 14 - 18.
2 medlemmer (Helge Jensen og Steen
Andresen) tog forbehold.
D.K..811.084.

d. Besættelse af lederstilling, plejehjemmet
"Skovvang".
Socialudvalget har 22.11.1974 ind
stillet, at den ledige stilling som leder
på plejehjemmet "Skovvang" besettes med
sygeplejerske Else Marie Nordgaard Nielsen,
Glostrup, med tiltråden 1.4.1975*

Vedtoges, - prøvetid 1 år.

Anbefalet af økonomiudvalget med
prøvetid på 1 år.
(Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 8 ansøgninger).
D.K..842.61.084.

Besettelse af lederstilling, De gainles
Hjem, Smedegade 32.
Socialudvalget har 22.11.1974 ind
stillet, at den ledige stilling som leder
af De gamles Hjem, Smedegade 32, besettes
med afdelingssygeplejerske Kirsten Andreasen.
Slagelse, mSd virkning fra 1.12.197«.
----- -

Med 14 stemmer mod 1 stemme
(Jette Møller Christensen),
idet 5 medlemmer undlod at
stemme, vedtoges det at
ansatte Kirsten Andreasen, prøvetid 1 år.

1 medlem af udvalget (Jette Møller
Christensen) ønskede stillingen genopslået på grund af et Utilstrækkeligt an
tal kvalificerede ansøgere.
Økonomiudvalget har 9-12.1974 an
befalet socialudvalgets flertalsindstil
ling med prøvetid på 1 år.
(Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 2 ansøgninger)•
D.K..842.61.084.

8. SALG AF EJENDOMME.
Salg af restarealer langs en del af Søndre
Ringgade.
Efter at Søndre Ringgade nu er fMrdiganlagt, har økonomiudvalget 25.11.1974
indstillet, at arealerne mellem vejen og
de tilstødende nabogrunde afhandes i over
ensstemmelse med bestemmelserne i slut
sedlerne som nedenfor anført:
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Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.
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a. Matr.nr. 15 cl, Slagelse markjorder,
tilhørende forretningsfører Jørgen
Schultz, Bomholmsvej 7.
1. Ad slutseddel pkt. 9*. der tillægges
ca. 770 m2 i kr. 12,28 = kr. 9.455,60.
2. Ad slutseddel pkt. 5 e: Det nuvæ
rende hegn mod vejen skal flyttes
til vejskellet (ved skråningsfoden).

b. Matr.nr. 15 cl, Slagelse markjorder,
tilhørende Forenede Danske Motorejere,
Frederiksborggade 18, København K.
1. Ad slutseddel pkt. 9: der tillægges
ca. 295 m2 å kr. 10,- = kr. 2.950,-.
Heraf skal ca. 85 m2 tillægges en
parcel af I5 £1, som agtes afhæn
det til autoforhandler Kaj Møller,
Slotsalleen Iß (udstykningssag
endnu Ikke afsluttet).
2. Ad slutseddel pkt. 5 e: der skal
opsættes hegn langs hele facaden mod
Søndre Ringgade (ved skråningsfo 
den) .

c. Matr.nr. 15 cf, Slagelse markjorder,
tilhørende masklnfabrikanterne Larsen
og Hansen, Slotsvænget 11.
1. Ad slutseddel pkt. 10: der tillægges
ca. 235 m2 å kr. 18,20 = kr. 4.277,-.
2. Ad slutseddel pkt. 5 e: der skal
opsættes hegn langs hele facadén
mod Søndre Ringgade (ved skrånings
foden) .
d. Matr.nr. 15 ck. Slagelse markjorder,
tilhørende BP oliekompagniet A/S,
Amallegade 3, København K.
1. Ad slutseddel pkt. 10: der tillæg
ges ca. 300 m2 & kr. 27,20 =
kr. 8.160,-.

e. Matr.nr. 15 cd, Slagelse markjorder,
tilhørende A/S Thomas Ths. Sabroe £
Co., BornholmsveJ 1.
1. I slutseddelens pkt. 8 står nævnt:
Grænsen mod øst (mod den projekte
rede Sdr. Ringgade) kan ikke fast
lægges nøjagtigt på nærværende tids
punkt, og en udstykning af parcel
len må derfor revideres, når ende
lig fastlæggelse har fundet sted.
Der er altså ikke så klar en for
mulering i denne slutseddel med
hensyn til restarealet og prisen,
som i de øvrige slutsedler.
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Økonomiudvalget har derfor indstil
let , at ejeren tilbydes ca. 200 m2,
og at arealet overdrages på samme
vilkår og til samme pris som ved
den første handel. Salgsprisen skul
le da blive 200 m2 å kr.
=
kr. 1.800,-.
2. Ad slutseddel pkt. 5 e_: der skal
opsættes hegn i det nye vejskel.
D.K..073.511.2.

9. FORPAGTNINGSSAGER. .
a. Yedr. fornyelse af forpagtningskontrakter.
Indstilling fra ejendomsudvalget om,
at der over for nedennævnte nuværende for
pagtere med virkning fra 1.4.1975 tilbydes
forlængelse i 1 år af de respektive for
pagtningskontrakter med de anførte areal
størrelser på hidtidige vilkår:
1. Del af matr.nr. 6 h, Holmstrup
(22.800 m2)
forpagter: gårdejer Kaj Christensen,
Valmuevej 80,
hidtidig afgift: 8 hkg byg pr. td.
land.

185
"Annelise Sørensen forlod mø
det under sagens behandling.
Ej endomsudvalgets
indstilling vedtoges.

2. Del af matr.nr. 6 h, Holmstrup
Ï6Ï230 m2)
forpagter: gårdejer Oustav Hansen,
”Elmedål”, Kalundborgvej,
hidtidig afgift: 8 hkg byg pr. td.
land.
3* Matr.nr. 5 o. Landsgrav (136.100 m2)
forpagter: sekretær Annelise Sørensen,
Kildevej 12,
hidtidig afgift: 8 hkg byg pr. td.
land.

4. Matr.nr.e 8 ff og 8 fg, Landsgrav
(27.100 m2)
forpagter: gårdejer Peter Hansen,
Baunehøjgård, Landsgrav,
hidtidig afgift: 8 hkg,byg pr. td«.
land.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
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b► Vedr, fornyelse af leje- og forpagtnings
kontrakter .
Indstilling fra ejendomsudvalget om,
at der over for nedennævnte nuværende le
jere og forpagtere med virkning fra 1.4.'
1975 tilbydes forlængelse 1 1 år af de re
spektive leje- og forpagtningskontrakter
vedr. de nævnte arealer på hidtidige
vilkår :
1. Havelod nr. 3 og 4, beliggende bug
ting- og arresthuset,
lejer: Metha og Werner Larsen, Slots
gade 36, I.,
hidtidig afgift: kr. 18,60 årligt.

2. Havelod nr. 8, bag ting- og arresthuset,
lejer: Regner Christoffersen, GI. Torv
10,
hidtidig afgift: kr. 9,75 årligt.
3. Matr.nr. 12 e, Slagelse markjorder, af
areal ca. 48.900 m2,
forpagter: A/S De Danske Spritfabrikker,
hidtidig afgift: 8 hkg byg pr. td. land.

4. Matr.nr. 30 1, Slagelse markjorder, af
areal ca. 35-250 m2,
forpagter: gårdejer Peter Hansen, Baunehøjgård, Landsgrav,
hidtidig afgift: 8 hkg, byg pr. td. land.
5. Matr.nr. 31 ab, Slagelse markjorder, af
areal 682 m2,
forpagter: fru Alfrida Nielsen, Marlevej 13,
afgift: ingen.

6. Matr.nr. 31 ak og 31 al, Slagelse mark
jorder J af’areal ialt 1.590 m2,
forpagter: fru Alfrida NlelsEn, Marievej 13,
hidtidig afgift: kr. 50,- årligt.
7. Matr.nr. 368 a, Slagelse markjorder,
af areal ca. 61.230 m2,
forpagter: gårdejer Peter Hansen, Baunehøjgård, Landsgrav,
hidtidig afgift: 8 hkg byg pr. td. land.
Anbefalet af økonomiudvalget for så
vidt angår punkterne 1.- 3- og 5.-7., idet
udvalget for såvidt angår pkt. 4. har ind
stillet, at kontrakten forlænges til efter
høst 1975, dog længst til 1.10.1975«
D.K..073-513-2.
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Ejendomsudvalgets indstil
ling vedtoges, for såvidt
angår pkt. 4 dog længst
til 1.10.1975-

e. Vedr» bortforpagtning af et 30-5^4 m2
stort areal, matr.nr. 7 al, Havrebjerg.
Indstilling fra ejendomsudvalget om,
at forpagtningskontrakt for 1 år tilbydes
gårdejer Anders Clausager mod en afgift
på 8 hkg byg pr. td. land, - subsidiært
at forpagtningen udliciteres.
Anders Clausager har haft brugsret
over jorden til 1.10.1974 mod betaling af
skatter og afgifter.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.

Vedtoges.

d. Vedr. bortforpagtning af del af matr.nr.
1 t, Slagelse markjorder, samt matr.nr.
1 a, Landsgrav.
Indstilling fra ejendomsudvalget om,
at der indgås forpagtningskontrakt for
1 år for såvidt angår 1 alt 179.160 m2,
(heraf ca. 15.IOO m2 af matr.nr. 1 a,
Landsgrav), idet udvalget har foreslået,
at forpagtningen tilbydes den hidtidige .
forpagter, gårdejer Kaj Christensen, Val
muevej 80, på hidtidige vilkår, - dog
således at det nævnte areal af matr.nr.
1 a, Landsgrav, primært foreslås tilbudt
gårdejer Niels A. Nielsen, Lillevangs
gården, der ifølge skøde har forforpagt
ningsret .
Hløtidig afgift: 8 hkg byg pr. td.
land.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.

Vedtoges.

e. Vedr. bortforpagtning af matr.nr. 1 m,
Kirke Stillinge, af areal 19.3OQ m2.
Indstilling fra ejendomsudvalget om,
at den nuværende forpagter, gårdejer Ditmar Hansen, Kirke Stillinge, tilbydes
forlængelse af forpagtningskontrakten
for 1 år fra 1.1.1975 mod hidtidig af
gift: 8 hkg byg pr. td. land.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.

Vedtoges.

f. Licitation vedr. forpagtning af arealer.
Indstilling fra ejendomsudvalget om,
at forpagtningen af nedennævnte arealer
for 5 år fra 1.4.1975 udliciteres, - idet
de hidtidige forpagtere har meddelt, at
forpagtningsforholdene ikke ønskes for
længet :

Vedtoges.
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a. Matr.nr. 11 c, Lille Valby, af areal
27.140 m2,

hidtidig afgift: 10 hkg byg pr. td.
land.
b. Matr.nr. 100, Slagelse markjorder, af
areal 9 -o97 m2,
hidtidig afgift; 5,12 hkg byg pr. td.
land.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.

10. LEGATSAGER.
a. Vedr. Frederikke Abrahamsens legat for
enker eller ugifte kvinder, hvis mænd
eller fædre har tilhørt handelsstanden.
1 livsvarig portion på ca. kr. 50,halvårlig har været averteret ledig, men
ingen af de 2 ansøgere opfylder legat
fundatsens betingelser for at modtage
legatet.
Økonomiudvalget har 2.12.1974 ind
stillet, at den ledige legatportion for
livstid tillægges Edith Viola Hansen, der
i forvejen modtager 1 legatportion.
D.K..073.526.27.
b. Vedr. F.C. Hansens legat.
Økonomiudvalget har 2.12.1974 ind
stillet, at den ledige portion (kr. 500,-)
af ovennævnte legat for en ung håndværker
i Slagelse by til videre uddannelse til
deles Bjarne Jensen, Kongelyset 38.
Ved ansøgningsfristens udløb var
indkommet 3 'ansøgninger.
D.K..073.526.27.

186
Økonomiudvalgets Indstilling
vedtoges.

Vedtoges.

187
11. MILJØSAGER.
Vedr. De danske Spritfabrikker A/S, ValbyveJ.EJendomsudvalgets indstilling
Miljøministeriet, miljøstyrelsen har
vedtoges.
I8.ll.i974 anmodet om en udtalelse fra ‘by
rådet i anledning af, at selskabet har ind
anket en af sundhedskommissionen truffen
afgørelse om at foranledige konstaterede
lugtgener afhjulpet inden 30.12.1974.
Ejendomsudvalget har 28.11.1974 ind
stillet, at det meddeles miljøministeriet,
at de i april måned påklagede gener anses
for afhjulpet.
D.K..777.8.628.53.
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12. BOLIGSAGER.
Vedr. ejendommen Sorøvej 104.
Ansøgning af 15-11.1974 fra Elna
Jensen, Smedegade 19, om tilladelse til
at sammenlægge to 2-værelsers lejlighe
der på I. sal 1 ovennævnte ejendom til en
4-værelsers lejlighed.
Bollganvlsnlngsudvalget kunne 28.11.
1974 Ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.73-104.

13- BYGGESAGER.
Vedr. matr.nr. 10 aø, Kirke Stlllinge,
Kirkevænget 33.
Ansøgning fra EJgll Gormsen om dis
pensation fra byggelinien på 23 m fra
landevej smidte af landevej nr. 605 for
opførelse af en garage med redskabsrum
ca. 18 m fra vej midten.
Vejudvalget har 28.11.1974 indstil
let, at dispensationsansøgningen anbefa
les overfor Vestsjællands amtsråd.
Lb.nr. 413/74.

14. SOCIALSAGER.

188
Med 11 stemmer mod 5 stem
mer, Idet 4 medlemmer und
lod at stemme, kunne ansøg
ningen Ikke Imødekommes.

189
Anbefales•

190
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 13- Januar
1975* kl. 19.00.

Fraværende: Jette Møller Christensen Og Erik Asmund.
Mødet indledtes med, at borgmesteren ønskede byrådets medlemmer, koi
munens medarbejdere samt pressens repræsentanter og hele kommunens befol]
ning et godt nytår.
Byrådets medlemmer sluttede sig hertil.
Et forslag fra M. Elvensø om delvis overførsel af pkt. 5-g. til be
handling for åbne døre blev forkastet med 8 stemmer mod 3 stemmer, idet
8 medlemmer undlod at stemmen
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr.
533 af 28.10.1974 af lov om -indkomstbe
skatning af aktieselskaber m.v.

j_9

a.-o. Til efterretning.

D.K..713.073.551.

b. Bekendtgørelse af overenskomst af 23.11.
1973 mod Schweiz til undgåelse af dobbelt
beskatning vedr. skatter af indkomst og
formue t vedlagt skattedepartementets cir
kulære af 16.10.1974 Indeholdende vejled
ning til samme.
D.K..713.073.551.

c. Bekendtgørelse af overenskomst af 16.)2.
1966 med Phillppinerne til undgåelse af
dobbeltbeskatning. - vedlagt skattedepar
tementets cirkulære af 12.9.1974 indehol
dende vejledning til samme.
D.K..713•O73-551•
d. Statens Ligningsdirektorats cirkulære af
27.ll.i974 om årsomvurderingen pr. 1.4.
12ZSx
D.K..713.III.O73.55I.

e. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 555 af
29.ll.i974 om forbud mod indførsel af pa
ranødder.

D.K..773.1.
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f. Nyt fra miljøstyrelsen, nr. 14-1974, vedr. den hydrogeologlske kortlægnings
anvendelsesmuligheder.
D.K..777.8.628.39.073.551.

g. Boligministeriets cirkulære af 11.11.1974
om vinterforanstaltninger ved, byggearbej
der .

D.K..778.53.
h. Skrivelse af 29-11.1974 fra boligministe
riet vedr. bemyndigelser til kommunalbe
styrelsen i medfør af byggelovens § 15.
stk. 3. til at meddele dispensation fra
byggeloven og diverse 1 medfør af loven
udfærdigede forskrifter, - vedlagt tillæg
nr. 7 til bygningsreglementet.

D.K..785.073.55I.
1. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 545
af 22.11.1974 om ændring af bekendtgørel
se om generelle hastighedsbegrænsninger.

D.K..811.625.746.53.
k. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 547
af 25.ll.i974 om ændring af bekendtgørelse
om vej afmærkning m.v.

D.K..811.625.746.53.

1. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 551
af l8.ll.i974 om statsstøtte til etablering
og drift af uddannelsesinstitutioner for
specialarbejdere.
D.K..851.483.

nu Cirkulæreskrivelse af 12.12.1974 fra Kom
munernes Landsforening vedr. ændringer i
forskudt tid og holddriftsreglerne m.v.
D.K..O87.4i.832.
n. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskri
velse af I2.i2.i974•vedr. diverse for
tolkningsspørgsmål 1 arbejdsmandsoverens
komsten .
D.K..832.
o. Meddelelser nr. 9> 1974, fra Monopolt11sy>
net.
D.K..OO3.I3.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
Med 13 stemmer mod 5 stemmer,
a. Etablering af adgang for almenheden til
idet 1 medlem undlod at stem
stranden via Slagelse kommunes ejendom
me, vedtoges økonomiudvalgets
matr.nr. 49 v og 49 x, Frølunde by.
flertalsindstilling.
Fra fredningsnævnet foreligger en
kraftig henstilling af 14.12.1973 til Sla
gelse og Korsør kommuner om at tilvejebrin
ge strandadgang for almenheden.
Sportsudvalget har 10.12.1974 anbefa
let, at ejendommen sælges til Korsør kom
mune .
Den kommunistiske gruppe har 10.11.
.1974 foreslået, at den på ejendommen lig
gende bygning istandsættes, evt. genop
bygges, og forsynes med moderne sanitære
installationer for anvendelse til ferleog kursusejendom. Endvidere foreslås uden
omsarealet beplantet 1 grupper samt bænke
og borde opsat.
Sportsudvalget kan ikke anbefale for-•
slaget, - idet dog 1 medlem, Harald Guld
mann, ønsker sagen fremsendt til byrådet til
afgørelse.
3 medlemmer af økonomiudvalget har
30.i2.i974 indstillet, at ejendommen sæl
ges til Korsør kommune for kr. 120.000,med henblik på opfyldelsen af frednings
nævnets henstilling, idet 1 medlem fandt,
at den nævnte salgspris er for lav, og 1
medlem ønskede det af den kommunistiske
gruppe fremsatte forslag gennemført.

192

D.K..O73.5II.I.
D.K..777.8.712.

b. Ligningsbeløb til kirkekasser.
Blev imødekommet.
Slagelse-Korsør provstiudvalg har
13.12.1974 anmodet om, at der af de kirke
lige ligningers fond (konto 52 04 00 00 01)
udbetales følgende beløb til:
Set. Mikkels*sogns kirkekasse kr. 250.000,-,
Set. Feders sogns kirkekasse kr. 250.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.73/74.
C•
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Med 13 stemmer mod 4 stemmer,
Ansøgning om ekstraordinært tilskud.
idet 2 medlemmer undlod at
Ansøgning af 11.12.1974 fra Turist stemme, vedtoges ø kon oml ud val *foreningen for Slagelse og Omegn om et
gets indstilling.
ekstraordinært tilskud på kr. 3Ö.000,-,
til dækning af omkostningerne ved fore
ningens drift indtil 31.3.1975.
Økonomiudvalget har 30.12.1974 indstil
let, at der ydes et tilskud på kr. 25.000,-.
herunder at.der gives en tillægsbevilling på

kr. 25.000,- til konto 23 05 08 00 07,
1974/75> samt at det meddeles foreningen,
at tilskuddet for året 1975/76 ikke kan
overstige kr. 70.000,-.

D.K..078.51.
d. Vedr. brandslukningsoverenskomst med Has
høj kommune.
Økonomiudvalget har 18.12.1974 ind
stillet, at den mellem Slagelse og Hashøj
kommuner, indgåede brandslukningsoverens
komst, der udløber 31.3.1975, fornyes for
en 5-årig periode, samt at overenskomsten
udvides til at omfatte 1. trin af forure
ningsskadeberedskabet, således at brandvæ
senet holdes skadesløs ved udrykninger i
forbindelse med forureningsskader.
D.K..784.072.8.

Vedtoges.

e. Efter bekendtgørelsen af byrådets beslut
ning 1 mødet den 28.10.1974 om,at vedlige
holdelsen af de offentlige vandløb.
Gudum å og Skovse å, begrænses til beskæ
ring eller oprensning af grøde og fjernel
se af mindre lokale sandbanker 1 kurver
og lignende, er Indkommet en række klager
fra lodsejere m.fl.
Vej udvalget har på foranledning heraf
indstillet, at sagen forelægges landvæ
sen s kommissionen til afgørelse i henhold
til bestemmelserne 1 vandløbslovens § 36,
stk. 4.

Vejudvalgets indstilling
vedtoges.

D.K..79.
Vedtoges.
f. Foranstaltninger til beskæftigelse af ar
bejdsløse .
Efter at arbejdsformidlingen 3.1.1975
har oplyst, at nedennævnte arbejder vil
kunne fremmes som beskæftigelsesarbejder,
har økonomiudvalget 6.1.1975 indstillet,
at arbejderne Iværksættes, samt at der 1
tillægsbevillinger gives kr. 144.000,-,
hvoraf kr. 52.000,- vil indgå som tilskud:
Udgift
Tilskud
Fortovsarbejde 1
Lindevej skvarteret .... II3.OOO,-.
32.000,Beskæring af allétræer
på Slotsalléen ................
10.000,7.5OO,Omlægning af flisegård
på Østre skole ................
4.500,9.000,Gartnerarbejde ved Kir
ke Stillinge skole ....
6.000,- .
4.500,Gartnerarbejde m.m. ved
Hallelev skole ................
3.500.6.0001144,000,52.0001D.K..836.86.073.551.
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g. Udbygningsplan for det sociale og sundheds
ræs si ge områdëT
Socialudvalget har 23.12.1974 til
byrådets godkendelse fremsendt udbygnings
plan 1975-1980 for det sociale og sund
hedsmæssige område, - Idet de dele af
planen, hvor investeringer er nødvendige,
er udarbejdet i overensstemmelse med den
af byrådet 1 forbindelse med budgettet for
1975/76 vedtagne Investeringsplan.
Anbefalet af økonomiudvalget•
D.K. .841.8.-

Godkendtes med 18 stemmer,
idet 1 medlem undlod at
stemme.

h. Vedr. vuggestuen Marievang.
Socialudvalgets indstil
ling vedtoges.
Ansøgning af 11.11.1974 fra vugge
stuen Marievang om et tilskud til udskift
ning af en vaskemaskine samt til etable
ring af et oplukkeligt vindue 1 spædstuerum og til anskaffelse af 2 markiser.
Socialudvalget har 20.12.1974 indstil
let, at der ydes et tilskud til udskift
ning af vaskemaskinen på 35 Z af udgiften
kr. 8.211,- under forudsætning af, at et
tilsvarende tilskud ydes gennem socialsty
relsen. Udvalget kan Ikke anbefale, at der
ydes tilskud til anskaffelse af oplukkeligt
vindue og markiser.
Udvalget har oplyst, at kommunens
tilskud vil kunne afholdes på konto 14 02
31 00 02, 1974/75.
Økonomiudvalget har 6.1.1975 anbefa
let socialudvalgets indstilling.
D.K..842.711.
i. Budget for 1975/76 for de selvejende dag
institutioner .
Socialudvalget har 20.12.1974 fremsendt
de af nedennævnte selvejende daginstituti
oner udarbejdede budgetforslag for 1975/76:
a. Centralsygehusets Børneinstitutioner,
Vuggestuen,
b. Centralsygehusets Børneinstitutioner,
Børnehaven,
c. Vuggestuen Marievang,
d. Børnehaven Marievang,
e. Vuggestuen Rosenkilde,
f. Børnehaven Rosenkilde,
g. Slagelse Børneasyl,
h. Slagelse Forældrekreds Børnehave,
1. Slagelse Menighedsbørnehave,
k. Stlllinge Børnehave, og
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Med 16 stemmer, idet 3
medlemmer undlod at stemme, vedtoges socialud
valgets indstilling, idet dog Mogens Elvensø for såvidt angår pkt. h. gik imod indstillingen.

13.1.1975

1. KFUM og KFUKs Fritidscenter,
med indstilling, at forslagene med diverse
foretagne ændringer godkendes og videre
sendes til socialstyrelsen, - herunder at
budgetforslaget for forældrekredsbørne
haven - der ikke kan overholde de af social
ministeriet fastsatte maximumsgrænser for
refusionsberettigede udgifter. - godkendes
under forudsætning af, at den ugentlige
åbningstid udvides med 10 timer fra 1.4.
1975, hvilket kan ske uden personaleforøgel
ser, men med den virkning, at maximumßgrænsen
for lønudgifter forøges med ca. kr.
3.200,- for hver time, den ugentlige åb
ningstid udvides.
Det er oplyst, at ovennævnte budget
forslag ikke påregnes at få indflydelse
på kommunens budget for 1975/76.
Anbefalet af økonomiudvalget, - idet
dog 1 medlem (Viggo Marker) tog forbehold
under henvisning til den komnunistlske
byrådsgruppes ønske om ændret skala
for forældrebetaling.
D.K..842.711.

k. Ændring af kørselstaksterne for Slagelse
Bybusser.
Ansøgning af 7.12.1974 fra vognmand
Bent Larsen om tilladelse til at foretage
følgende forhøjelser i kørselstaksterne
for Slagelse Bybusser:
Timebillet for voksne fra kr. 1,50 til
kr • 2, -,
timebillet for børn fra kr. 0,75 til
kr. 1,-,
10-turskort for voksne fra kr. 12,- til
kr. 16,-,
10-turskort for børn fra kr. 6,- til
kr. 8, -,
pensionistkort, udstedt af social- og sund
hedsforvaltningen, fra kr. 30,- til :
kr. 40,-,
skolekort, udstedt af skoleforvaltningen,
fra kr. 1,25 til kr. 1,50 pr. skoledag.
Vejudvalget har 19.12.1974 indstil
let, at ansøgningen anbefales over for
trafikudvalget for Vestsjællands amtskom
mune .
D.K..811.113.

Med 16 stemmer mod 3 stem
mer vedtog byrådet at
anbefale ansøgningen.
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1. Fastsættelse af grundpris på Søndermarksskolens areal (^1.117~m2).

Vedtoges,

Økonomiudvalget har 30.12.1974 ind
stillet, at grundprisen fastsættes til
kr. 1.6^4.700»-, eller kr. 40,- pr. m2
(svarende til grundværdien ved ejendoms
vurderingen) .
D.K..851.162.

3. BEVILLINGSSAGER.

a. Tillægsbevillinger til konto 22.
Brandkommissionen har 18.12.1974 til
dækning af forbruget for resten af regn
skabsåret 1974/75 ansøgt om følgende til
lægsbevillinger til
konto 22 01 05 01 06: kr. 4.000,til vedligeholdelse af kørende materiel,
og
konto 22 01 05 02 03: kr. 3.000,til benzin, olie og opladning af patroner.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Bevilgedes.

D.K..073.521.74/75.

Oprydning i Bildsø Skov.
Bevilgedes.
Ansøgning af 19.12.1974 fra vejud
valget om en tillægsbevilling på kr.
50.000,- til konto 18 06 12 00 02, 1974/75,
beskæftigelsesarbejde, oprydning i Bild
sø Skov.
Til arbejdet ydes tilskud på kr.
18,50 pr. time, dog max. kr. 30.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.52i.74/75.
c. Tillægsbevillinger til konto 11, 12, 13»
14 og 15 for 1974/75?
Socialudvalget har 9.12.1974 frem
sendt ansøgning om diverse tillægsbevil
linger til overskridelser.
Tillægsbevillingerne samt refusioner
ne fordeler sig på hovedkontiene således:
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Bevilgedes - som faktisk
merudgift - kr. 1.083.990,
1 henhold til udvalgets
indstilling.

Tillægsbe
villinger
Konto
-

11 05
12

-

15

13
14

Ialt

Heraf
refusion

kr.
15.100
1.533.000
4.631.680
2.019.800
1.249.500

0
l.;117.5OO
3.441.250
1.004.500
788.600

9.449.080

6.351.850

kr.

Udvalget har endvidere anvist mullgheder for delvis dækning af tlllægsbevil
Ungerne, - fordelt således på hovedkontiene :
Mindre
Besparel
ser
refusion
Konto
-

Ialt

11 05
12
13
14
15

kr.

kr.
129.000
390.000
11.462.340
1.458.400
385.OOO

0
273.75O
II.O83.75O
276.5OO
I77.5OO

13.824.740

11.811.500

Merudglften ved tillægsbevillinger
udgør herefter kr. 3*097.230,- og mindre
udgiften ved besparelser udgør kr.
2.013.240,-, således at den reelle mer
udgift andrager kr. I.O83.99O,-.
Økonomiudvalget har anbefalet hver
enkel positiv og negativ tillægsbevilling.
D.K. .073.52i.7V75.

d. Etablering af hegn om renseanlægget mod
Dalsvinget.
Vejudvalget har 13.12.1974 ansøgt
om en tillægsbevilling på kr- 35.000,- til
konto 19 02 01 05 01, 1974/75, Fast ejen
dom, vedligeholdelse, til dækning af ud
giften til etablering af et hegn om ren
seanlægget mod Dalsvinget.
Udvalget har bemærket, at beløbet
kr. 35.OOO,- er afsat på samme konto for
1975/76, men at arbejdet ønskes fremskyn
det både af beskæftigelsesmæssige hensyn
og af hensyn til faren for ulykker som
følge af, at der efter anlæg af Dalsvin
get er fri adgang til renseanlæggets bas
siner.

Bevilgedes under den af
økonomiudvalget nævnte
forudsætning.
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Anbefalet af økonomiudvalget, - så
ledes at der for 1975/76 overføres
kr. 35.000,- fra tilsvarende konto til
konto 24 24 00 00 03, Til imødegåelse
af tillægsbevillinger og andre uforudsete
udgifter.
D.K..777.8.628.3.

Med 17 stemmer mod 1 stem
e. Interessegruppevirksomhed for børn.
me, idet 1 medlem var
Fra fritidsnævnet er med fritidskom
midlertidigt fraværende,
missionens og skoleudvalgets tiltræden
godkendtes interesse
fremsendt ansøgning fra Liberalt Oplys
grupperne, idet der sam
nings Forbund om godkendelse af 4 interes tidig blev givet den ansegrupper for børn i perioden 1.1.-1.4.1975 • søgte tillægsbevilling.
Den samlede udgift til interessegrup
perne udgør kr. 10.350,68, hvoraf kommunens
andel udgør kr. 4.250,23. - Der søges sam
tidig om en tillægsbevilling på kr.
10.350,68 til konto 16 61 05 01 08,
1974/75# hvorfra går refusion på kr.
6.100,45 på konto 16 61 05 11 04, 1974/75.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.

f. Tillægsbevilling til konto 72, Svømmehallen.Bevilgedes.
Sportsudvalget har 10.12.1974 ansøgt
om en tillægsbevilling på kr. 23.000,- til
konto 72 10 50 50 02, Tilslutning af el,
til dækning af tilslutningsafgift for el 1
henhold til den mellem Slagelse kommune og
NVE indgåede overenskomst.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..855.3.795.893.

4. BYPLANSAGER.
Med 11 stemmer mod 8 stem
Byplanvedtægt nr. 10 for et område ved
mer vedtoges økonomiudval
Store Kongsmark Strand.
gets flertalsindstilling.
Efter at byplanvedtægten har været
fremlagt til offentligt gennemsyn, er
indkommet indsigelser og ændringsfor
slag fra:
a. 17 grundejere 1 området,
b. Erik B. Keinicke, Søholmparken 15,
c. Hus- og grundejerforeningen for Stillinge
Sogns strandarealer v/formanden, Mogens
Elvensø, og
d. gårdejer Osvald Johansen, Kongsmark.
Da indsigelserne ikke indeholder nye
synspunkter ud over, hvad der tidligere har
været fremført ved byrådets behandling af
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sågen samt i den offentlige debat, har øko
nomiudvalget 6.1.1975 med 3 stemmer mod 2
indstillet byplanvedtægten til uændret ved
tagelse .
D.K..777.8.711.4.
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For lukkede døre.
5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Hovedkloak ved matr.nr. 41 b, Slagelse
markjorder, Korsørvej 41.

19
M. Elvensø forlod mødet
under sagens behandling.
Vejudvalgets ind
stilling vedtoges.

I anledning af, at vejudvalget har
meddelt afslag på en ansøgning fra civil
ingeniør Mogens Elvensø for Stokholm's
Autolakereri og Pladeværksted I/S om, at
kommunen udfører og bekoster en forlæn
gelse af hovedkloaklednlngen 1 Korsørvej
frem til- ovennævnte ejendom, har selskabet
21.10.1974.anmodet om, at sagen må blive
afgjort af byrådet, og herunder anmodet
om, - såfremt den trufne afgørelse fast
holdes - at kommunen udfører kloakken,
mod at selskabet betaler udgiften over
en afdragsperiode på 10 år.
Vejudvalget har 13.12.1974 oplyst,
at der over ejendommen ligger en hovedkloakledning, men at selskabet har byg
get over en del af ledningen og etableret
støbt plads over en anden del af denne.
Udvalget har afslået ansøgningen under
henvisning til, at der er mulighed for at
tilslutte den offentlige hovedledriing, der
ligger over ejendommen, og til, at en for
længelse af ledningen i Korsørvej vil ko
ste ca. kr. 11.500,-, medens det vil ko
ste ca. kr. 8.000,- at tilslutte den eksiste
rende ledning over ejendommen, idet ansø
geren 1 øvrigt blev stillet frit med hen
syn til de 2 muligheder for tilslutning, men uden at kommunen bidrager til udgif
ten .
Vejudvalget har indstillet, at denne .
afgørelse fastholdes, - idet dog udvalget
er villig til at udføre arbejdet ved .for
længelse af ledningen på betingelse af, at
selskabet afholder alle udgifterne mod
kontant betaling.
D.K..777.8.628.2.

b • Vedr. renseanlægget i Kirke Stillinge.
G odkendt e s.
Vejudvalget har 13.12.1974 til god
kendelse fremsendt overenskomst mellem
gårdejer Ditmar Hansen, Kirke Stillinge,
og kommunen, hvorefter:
a. Kommunen af Ditmar Hansen erhverver et
ca. 400 m2 stort areal af matr.nr. 1 e,
Kirke Stillinge, hvorpå kommunens ren
seanlæg er beliggende.
Købsprisen er fastsat til kr. 5»“ pr.
m2, eller i alt kr. 2.000,-, hvortil komtaer udstyknings- og tinglysningsudgifter.
b. Der udlægges en 4 m bred adgangsvej over
matr.nr. 17 a, Kirke Stillinge, samt
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over arealet, der udstykkes til ren
seanlægget. Matrikulært udlægges vejen
som privat fællesvej og Istandsættes
een gang for alle af kommunen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.2.
c. Opførelse af biologiske filtre ved renseVedtoges, Idet der samtianlægget.
dig blev givet den anEfter at der den 19.12.1974 £ar været s?igte bevilling.
afholdt licitation vedrørende bygningsar
bejderne ved opførelse af 2 nye biologi
ske filtre ved renseanlægget, har vejud
valget 20.12.1974 indstillet, at arbejdet
overdrages den lavestbydende entreprenør,
Christian Jensens Sønner, Næstved A/S,
for kr. 1.428.161,- exclz moms, - pris
niveau december 1974.
Udvalget har oplyst, at der i entre
prisesummen ikke er medregnet levering af
skærver, idet disse vil blive indkøbt som
bygherreleverance (anslået til kr.
6OO.OOO,-), samt at der ikke er medregnet
udgift til maskinelle installationer, hvor
vej udvalget har accepteret et tilbud fra
I. Krüger A/S på kr. 529.000,-, - pris
niveau maj 1974.
Vejudvalget har endvidere til opfø
relse af de biologiske filtre ansøgt om
en bevilling på kr. 3-500.000,- til konto
72 09 07 00 00. - Arbejdet er i kommunens
investeringsbudget optaget med kr. 4.100.000,-,
og der forventes i forhold hefrtll en
besparelse på kr. 6,00.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.628.3.

Vedtoges, - idet der sam
d. Indkøb af ny automobilsprøjte til brand
tidig blev givet den for
væsenet .
nødne bevilling.
Økonomiudvalget har 18.12.1974 ind
stillet, at der hos.firmaet Ole Rafn,
Rødovre, indkøbes en automobilsprøj te for
kr. 312.800,-, hvortil kommer udgift til
montering af radiomobilstation, ca. kr.
'5.OOO,-.
Ifølge det indhentede tilbud betales
ca. kr. 110.000,- ved chassiets levering
til fabrikken og resten ved den endelige
levering af automobilsprøjten, - leverings
tid henholdsvis ca. 4 måneder og ca. 10
måneder fra ordres modtagelse.
I investeringsbudgettet 1975/76 er
afsat kr. 36O.OOO,- til formålet.
D.K..784.3/7.
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Vejudvalgets indstilling
e. Hegn ved den private vëj Trekanten.
vedtoges.
Ministeriet for offentlige arbejder
har 26.11.1974 anmodet om en udtalelse 1
anledning af, at Sigrid Guldborg Petersen,
Trekanten 11, har påklaget en af vejud
valget truffet afgørelse, hvorefter et
hegn, opsat af pågældendes nabo, gårdejer
Knud Ebbesen, langs vestsiden af den pri
vate fællesvej, anses for lovligt.
Vejudvalget har 12.12.1974 indstil
let, at den af vejudvalget trufne afgørelse
fastholdes.
D.K..811.

f. Vedr. overtagelse af privat fællesvej.
På foranledning af en henvendelse
fra Bent Nielsen Typehuse A/S har vejud
valget lO.i2.i974 indstillet, at der over
for denne gives tilsagn om overtagelse
af den private fællesvej Munkebakken
med endelig overtagelse, når vejen er
færdiganlagt.
Udvalget har endvidere indstillet,
at kommunen straks overtager vinterved
ligeholdelse og renholdelse af vejen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Vedtoges med den tilfø
jelse, at der yderligere
inden overtagelsen kræves
anlagt en sti mellem
matr.nr. 1 dq og 1 dy.

g. Vedr. udarbejdelse af projekt til ny
skole ved Antvorskov Alle.
Ansøgning af 15.11.1974 fra skoleud
valget om tilladelse til at lade udar
bejde byggeprogram og dispositionsforslag
med henblik på opførelse af eh ny skole
ved Antvorskov Alle, således at det vil
være muligt om nødvendigt at påbégynde
opførelse af dele af én ny skole 1 april
1977. - På kapitalbudgettet for 1977/78
er afsat kr. 5 mill, til skolebyggeriet.
Udvalget har samtidig foreslået, at
arkitektfirmaet A/S Tage Corfitsen anta
ges som arkitekt.
Under forudsætning af, at indstillin
gen vedtages, har skoleudvalget 19*11.
1974 ansøgt om en tillægsbevilling på
kr. 180.000,- til konto 72 06 61 11 08,
1975/76, til påbegyndelse af projekte
ringen, subsidiært en fordeling med
kr. 40.000,- til den nævnte konto i 1974/75
og kr. 140.000,- i 1975/76.
Økonomiudvalget har 30.12.1974 - ef
ter en forhandling med skoleudvalget indstillet, at skoleudvalgets forslag
godkendes, herunder at der gives en an
lægsbevilling på kr. I8O.OOO,- for 1975/76.

Ked 17 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges økonomiudval
gets indstilling, idet
dog forslaget om ät antage
arkitektfirmaet Tage Corfltsen A/S blev eenstemmigt vedtaget.
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Der var løvrigt enighed om, at der arbejdes
med en ændret placering af Sydbyskolen i
forhold til den hidtidige placering i by
planen for Sydbyen.
Endvidere har økonomiudvalget ind
stillet, at der til bistand ved udarbej
delsen af byggeprogram og dispositions 
forslag nedsættes et skolebyggeudvalg i
overensstemmelse med bestemmelserne i
§ 1 i undervisningsministeriets bekendt
gørelse nr. 544 af 14.11.1974 om behand
lingen af folkeskolens byggesager.
D.K..851.162.
h. Vedr. installation af ny varmtvandsbeBe vi1gede s.
holder på Vestre skole.
Ansøgning af 13.12.1974 fra skoleud
valget om en tillægsbevilling på kr.
30.000,- til konto 16 03 01 01 04, 1974/75,
Almindelig vedligeholdelse, bygninger,
til dækning af udgifterne ved installation
af en ny varmtvandsbeholder på Vestre
skole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.

6. PERSONALESAGER.
a. Autorisation som pantefoged.
Økonomiudvalget har 16.12.1974 ind
stillet, at kommuneassistent H. Mandrup
Tønnesen og fuldmægtig Børge Nielsen,
begge kassekontoret, meddeles autorisa
tion som pantefoged.
D.K..084.
b. Til den opslåede udlånsblbllotekarstllllng på Slagelse Centralbibliotek var
ved ansøgningsfristens udløb indkommet
5 ansøgninger.
Kulturudvalget har 27.12.1974 ind
stillet, at bibliotekar Harry Graversen,
København, ansættes i stillingen med til
træden den 1.271975.
Som nr. 2 har udvalget indstillet
bibliotekar Kirsten Skovmand, København.
D.K..084.

196
Vedtoges.

Det vedtoges at ansætte
bibliotekar Harry Graver
sen, - idet dog M. Elven
sø ikke kunne gå ind for
tjenestemandsansættelse.
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c. Vedr. overflytning af kontorassistent fra
gasværket til social- og sundhedsforvalt
ningen .
Socialinspektøren har 3.1.1975 fore
slået, at kontorassistent Birgit Jensen,
gasværket, overflyttes til social- og
sundhedsforvaltningen pr. 1.2.1975 med
ugentlig arbejdstid: 25 timer.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
d. Vedr. pedelarbejde på Søndermarksskolen.
Skoleudvalget har 9.12.197^ indstil
let, at der antages en medhjælper for
pedellen på Søndermarksskolen.
Indstillingen er fremkommet efter
ibrugtagelsen af den til skolen hørende
idrætshal/gymnastiksal,der efter skoletid
anvendes af diverse foreninger. - Med
hjælperen skal blandt andet foretage
daglig rengøring og tilsyn med hallen
samt daglig pasning af skolegård og have
anlæg.
Den årlige lønudgift er beregnet til
kr. 50.000,- (pr. 1.12.197^), og der er
på budget 1974/75 og 1975/76 afsat beløb
til aflønning af medhjælp.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.084.

7. LEGATSAGER.
a. Vedr. C.A. Lindberg og hustrus legat.
I henhold til ovennævnte legats fun
dats skal ledige portioner uddeles af
byrådet og sognepræsterne i Slagelse.
Socialudvalget har 20.12.197^ - på
grundlag af de efter forudgående averte
ring indkomne 12 ansøgninger - indstillet,
at 1 ledig portion på kr. 75 >- halvårlig
tildeles Elly Andersen, Albert Ibsensvej
22, st.th.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.
b. Vedr. Elise Christine Møllers le^at.
Socialudvalget har 20.12.197^ ind
stillet, at Elise Christine Møllers legat
for året 197^ tildeles følgende:
3 legatportioner hver:
a. Agnes Christensen, Smedegade 29»
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Vedtoges.

Vedtoges, - idet ansæt
telsen foretages af sko
leudvalget .

197
Vedtoges - under forudsætning af sognepræsternes
tiltræden.

Vedtoges.

b. Ella Finnlch, Løvegade 12, II.,
c. Ellen Nielsen, Bredegade 48, st.th.,

d. Karen E. Pëdersen, Tordenskjoldsgade
25, st.th.,

2 legatportioner hver:
e. Kristine Hansen, Baggesensgade 70,
f. Karen Marie Larsen, Klokkéstøbergade
5, II.,

g. Marie A. Petersen, Herrestræde 15,
h. Eleonora Sørensen, Klokkestøbergade
5, II.,

1 legatportion:
j. Juliane J. Larsen, Plejehjemmet ”Skov
vang” .

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.

8, KØB AF EJENDOMME.
Vedr. ejendommen matr.nr. 31 aa, Slagelse
markj order.

„y O
198
Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

Forespørgsel af 26.3.1974 fra Anker
Petersen, Bredegade 62, om kommunen er in
teresseret 1 at erhverve ovennævnte ejen
dom, beliggende WillemoesveJ.

Efter en forhandling mellem borgmes
teren og Anker Petersen har advokat Søren
Larsen 9-12.1974 for Anker Petersen frem
sendt salgstilbud på kr. 20.000,-, kon
tant betaling.
Økonomiudvalget har 30.12.1974 ind
stillet, at tilbuddet accepteres.
D.K..O73.5II.I.

\

199

9. SALG AF EJENDOMME.
a. Vedr. en ca. 280 m2 stor parcel af kom
munens ejendom, matr.nr.
cx, Antvorskov.

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

Ansøgning af 27.11.1974 fra lektor
Jørgen Christiansen, Hansensvej 28, om
prisreduktion vedr. ovennævnte parcel,
som er tilbudt pågældende til sammenlæg
ning med ejendommen matr.nr. 4 bq, Ant
vorskov. - Jørgen Christiansen henviser
til bestemmelsen i stk. 6 i deklarationen
om, at kommunen har ret til at bruge en
del af arealet til skråning, - men at fak
tisk hele arealet bliver anvendt til skrå
ning .
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Økonomiudvalget har 30.12.1974 ind
stillet, at salgsprisen nedsættes fra
kr. 10,- til kr. 5,- pr. m2.
D.K..073.511.2.

b. Vedr. matr.nr. 69 co, Slagelse markjorder. Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges, - idet dog
Ansøgning af 3-12.1974 fra landsrets Viggo Marker tog forbehold
sagfører M. Ladefoged for autoforhandler
Jørgen Nielsen, Ringsted, om køb af oven
nævnte ejendom, beliggende på hjørnet af
Fægangen og Industrivej, for opførelse af
en automobilforretning, specielt med hen
blik på autoreparationer.
Økonomiudvalget har 30-12.1974 ind
stillet, at grunden tilbydes ansøgeren
for :
Grundpris Incl. vej bidrag:
3.591 m2 å kr. 35,- ......................kr. 125-685,Tllslutnlngsafglft for el:
3.591 m2 å kr. 1,50 (excl.
moms) .................................................. 5-386,50
Anlægsbidrag for vand .............. 5*000,00
Ialt

kr. 136.071,50

Tilslutningsafgiften for el forudsæt
ter, at elbelastningen Ikke overstiger
40 kW.
Udover købesummen skal betales klo
akbidrag 1 henhold til kendelse, stik
udgifter og udstykningsomkostninger. A’
conto kloakbidraget udgør kr. 4,40 pr.
m2 nettoareal.
Viggo Marker tog forbehold 1 henhold
til den tidligere udtalte principielle
holdning til fastsættelsen af jordpri
sen .
D.K..073.5II.2.

10. FORPAGTNINGSSAGER.
Vedr. fornyelse af forpagtningskontrakt
Vedtoges.
på matr.nr. 8 d og 8 bq, Holmstrup, af
areal 19-400 m2.
Ejendomsudvalget har 12.12.1974 ind
stillet, at den nuværende forpagter, gård
ejer Peter Hansen, Baunehøjgård , Landsgrav,
tilbydes forlængelse af forpagtningskontrak
ten for 1 år fra 1.1.1975 mod hidtidig
afgift 8 hkg byg pr. td. land.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.513.2.
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11. BOLIGSAGER.
Vedr. ejendommen Fruegade 27.
Fornyet ansøgning af 29-11-1974 fra
Henning Nielsen, Fruegade 27, om tilladel
se til at nedlægge en 2-værelsers lejlig
hed, beliggende I. sal tv. i ejendommen
til eget brug.
Boliganvisningsudvalget har 12.12.
1974 fastholdt sin tidligere afgivne
indstilling om, at ansøgningen ikke
Imødekommes.
(Se mødet 25-11.1974, pkt. 12 a).

201

Med 16 stemmer mod 1 stem
me, idet 2 medlemmer und
lod at stemme, kunne ansøg
ningen fortsat., ikke imøde
kommes.

D.K..778.54.12-27.

12. BYGGESAGER.
a. Vedr. matr.nr. 17 dv, Næsby ved stranden.
Ansøgning af 12.10.1974 fra KTAS om
byggetilladelse til udvidelse af den ek
sisterende telefoncentralbygning på oven
nævnte ejendom.
Økonomiudvalget har 6.1.1975 fore
slået, at ansøgningen anbefales overfor
byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen.
Lb.nr. 58/71 II.
b. Vedr. matr.nr. 8 ge, Holmstrup, HjaltesveJ 5.
Ansøgning af 10.12.1974 fra Jørgen
Rosbæk, HJaltesvej 5, om dispensation fra
bygningsreglementets kapitel 3-2.3.,
stk. 5, for opførelse af en 10,3 m lang
carport med udhus i skel (mod umatrikuler^t statsbaneareal).
Ejendomsudvalget har 2.1.1975 Ind
stillet, at dispensationsansøgningen imø
dekommes .
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Anbefales.

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.

Lb.nr. 259/73 II.
c. Vedr. matr.nr. 7 g> Holmstrup, opkøbs
centralen, Kalundborgvej 56.
Ansøgning af 27-9.1974 fra bygmester
Aage Pedersen, Holbæk, for Orla Larsen,
Slagelse, om tilladelse til opførelse af
en fabrikshal på ovennævnte ejendom.
Den påtænkte hal bliver placeret i
det nuværende industriområde og i over
ensstemmelse med bygningsvedtægtens
§ 17, stk. 4.
Ejendomsudvalget har 12.12.1974 ind
stillet, at ansøgningen imødekommes på
betingelse af,

Ejendomsudvalgets ind
stilling vedtoges.
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1. at ejeren sikrer sig bedst muligt mod
rotter ved at undlade at modtage/opbevare enhver form for organisk ma
teriale ,
2. at afbrænding ikke finder sted«
3. at biler tømmes for olie og benzin,
således at Jordforurening ikke finder
sted, samt
4. at afskærmning etableres i de tilfælde,
hvor naboerne kræver det.
Ejendomsudvalget har i øvrigt fore
slået, at der over for ejeren angives
følgende maximale grænser for støjniveau:
I tiden kl. 7.00-18.00: 45 decibel,
kl. 18.00-22.00: 40 decibel, og kl.
22.00-07.00: 35 decibel.
Lb.nr. 93/74.
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d. Vedr. ejendommen matr.nr. 4 ao, Lille
Kongsmark by, Kirke Stillinge sogn,
beliggende Solsortevej 3» LI. Kongsmark.
Ansøgning af 19-9.1974 fra Erik
Jensen, Bredegade 6, om dispensation fra
bygningsvedtægten for opførelse af en
tilbygning til et sommerhus på ovennævn
te ejendom.
Projektets gennemførelse forudsæt
ter dispensation fra § 19 c, (mindste
afstand tli skel: 5 m), idet tilbygnin
gen er projekteret placeret ca. 2,o5 m
fra naboskel.
Der foreligger naboerklæring af
25.ll.i974, hvoraf fremgår, at naboerne
er indforstået med placeringen.
Ejendomsudvalget har 12.12.1974 anbe
falet, at ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 557/74.

Imødekommes•

e* Vedr. matr.nr. 7 df, Holmstrup, Valbygårdsvej 38.
Ansøgning af 21.11.1974 fra arkitekt
Preben Birger Olsen for ejeren,Helge
Kehlet, om dispensation fra bygningsreg
lementets kap. 3-2.3, stk. 5 c, hvorefter
der kun må opføres 1 bygning nærmere skel
end 2,5 m, for opførelse af en carport
med redskabsrum i en afstand af 1,0 m fra
naboskel, uanset et på ejendommen eksi
sterende baghavehus, der er placeret 1,0 m
fra skel.
Ejendomsudvalget har 12.12.1974 ind
stillet, at dispensationsansøgningen an
befales overfor boligministeriet .
Lb.nr. 642/74.

Anbefales.

13.1.1975
f. Vedr« matr.nr. 3 cf> Holmstrup, Sagavej 14.
Ansøgning fra arkitekt Kurt Jensen,
Nordrup, for G. Svendborg Erichsen, mod
taget af bygningsinspektoratet den 20.11.
197-4, om tilladelse til at opføre en
carport 1 forlængelse af eksisterende
garage, således at bygningens samlede
længde bliver 12 m 1 naboskel.
Naboen på Sagavej 12 har intet at
Indvende mod det påtænkte byggeri.
Anbefalet af ejendomsudvalget.
Lb.nr. 644/74.

Imødekommes.
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13. SOCIALSAGER.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 27. januar 1975*
kl. 19.00.

Fraværende: E. Llndequist Madsen. Arnold Pedersen forlod
mødet efter behandlingen af pkt. 4.
Et forslag fra M. Elvensø om behandling af pkt. 5 b.* stk. 2
og 3,for åbne døre blev forkastet med 17 stemmer mod 3 stemmer.
Til behandling forelå:

1. EFTERRETNINGSSAGER.
a. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr.
572 af 29-11.1974 ("Ligningsloven”) af
lov om påligningen af indkomst- og for
mueskat til staten.

a.-f. Til efterretning.

D.K..713.073.551.

b. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 581
af 5.12.1974 om indbetaling af A-skat i
januar 1975.
D.K..7i3.073.55i.
c. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 592
af 16.12.1974 om ændring af bekendtgørel
se om indeholdelse af A-skat uden anven
delse af skattekort m.v.
D.K..713.073.551.

d. Justitsministeriet har 4.12.1974 fremsendt
instruks for brandinspektører i kommuner
med brar.dkommj s^ion.
D.K..784.1.073-551.

e. Undervisningsministeriets bekendtgørelse
nr. 557 af 19.11.1974 om ændring af bekendt
gørelse om regulering af folkeskolebyg
geriet .
D.K..851.222.
f. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskri
velse vedr. ændring af særlige ydelser»
herunder overarbejde, pr. 1.12.1974 samt
ændring'af rådighedstillæg pr. 1.1.1975"“
til visse personalegrupper.
D.K..087.41.
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2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Tilskud til børne- og ungdomskorps.
Ansøgning af 3.12.197*1 fra Børne- og
* Ungdomskorpsenes Samråd om et medlemstil
skud til korpsenes medlemmer under 18 år.
Sportsudvalget har 8.1.1975 Indstil
let, at der ydes kr. 15,- pr., medlem for
1974, 1 alt kr. 10.350,- for 690 med
lemmer .
Udgiften foreslås afholdt på konto
23 05 11 00 03, 1974/75, Tilskud til de
uniformerede ungdomskorps.
Anbefalet af økonomiudvalget.
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Med 18 stemmer mod 2 stemmer
vedtoges sportsudvalgets ind
stilling.

D.K..078.51.
b. Tilskud til Forlev Friskole.
Ansøgning af 10.12.1974 fra Forlev
Friskole om et tilskud 1 forhold til det
antal elever, som er bosiddende i Sla
gelse kommune.

Skoleudvalget har 10.1.1975 indstil
let, at ansøgningen ikke Imødekommes.
Økonomiudvalget har 20.1.1975 frem
sendt sagen, idet 2 medlemmer anbefaler
at følge skoleudvalgets indstilling og 2
medlemmer anbefaler, at der ydes skolen
e'f tilskud.

D.K..078.51.

Et forslag fra Steen Andresen
om sagens tilbagesendelse til
skoleudvalget til nærmere
overvejelse blev forkastet
med 14 stemmer mod 3 stemmer,
Idet 3 medlemmer undlod at
stemme.
Herefter blev et forslag
om ydelse af et elevtllskpd
på kr. 200,- pr. elev 1 sko
leklasserne forkastet med 14
stemmer mod 4 stemmer, idet
2 medlemmer undlod at stemme.
Ansøgningen blev således
ikke Imødekommet.

c. Tilskud til sommerfestival.
Ansøgning af 13.11.1974 fra Slagelseegnens Kulturkreds om et tilskud på
kr. 10.000,- til afholdelse af en sommer
festival 1 Juni måned 1975«
Kulturudvalget har 27.11.1974 med 4
stemmer mod 1 (Mogens Elvensø) Indstillet,
at ansøgningen Imødekommes (konto 23 05
35 00 Q4, 1975/76).
Økonomiudvalget har 13.1.1975 ind
stillet, at der ydes et tilskud på
kr. 7.000,-.
D.K..078.51.

Med 18 stemmer mod 2 stemmer
vedtoges økonomiudvalgets
indstilling.

d. Ansøgning om tilskud.
Ansøgning fra Slagelse Ungdomsklub
og Diskotek om et tilskud til opførelse
af et teaterstykke “Virkelyst” 1 klub
ben. Udgiften til teaterstykket andrager
kr. 1.000,-, hvorfra går indtægter ved
. billetsalg.
Fritidsnævnet og fritidskommissionen

Med 16 stemmer mod 3 stemmer,
idet 1 medlem undlod at stem
me, vedtog byrådet, at ansøg
ningen ikke kunne Imødekommes
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har 11.12.1974 anbefalet, at der ydes et
tilskud på underskuddet ved forestillin
gen.
Kulturudvalget og økonomiudvalget
kunne ikke anbefale ansøgningen.
D.K..078.51.

e. Tilskud til teaterforestilling.
Ansøgning af 28.11.1974 fra oplys
ningsforbundene AOF, FOF og LOF om til
skud til afholdelse af teaterforestillin
gen "Farmen” i februar måned 1975« Udgif
terne er anslået til kr. 10.400,-, hvorfra
går indtægter ved billetsalg.
Voksenundervisningsnævnet og fritids
kommissionen har 12.12.1974 anbefalet, at
der ydes tilskud på halvdelen af under
skuddet ved forestillingen, idet staten
yder tilsvarende beløb. - 1 medlem af fri
tidskommissionen ønskede sagen koordineret
med eksisterende organisationer, der til
byder teatervirksomhed 1 kommunen.
Kulturudvalget kunne 27*12.1974 ikke
anbefale ansøgningen, da der allerede er
disponeret over teaterbudgettet i inde
værende regnskabsår.
Økonomiudvalget har for sit vedkom
mende tiltrådt kulturudvalgets indstilling.
D.K..851.483.

Med 16 stemmer mod 4 stemmer
vedtog byrådet, at ansøg
ningen ikke kunne imødekom
mes •

f. Vedr. byfællesantenneanlægget.
Fra borgmesteren foreligger en rede
gørelse fra det i byrådets møde den 16.12.
1974 bebudede møde mellem borgmesteren
og A/S Anton Petersen i anledning af di
verse fremsatte klager over selskabets
brudte løfter om tilslutning og om dår
lige aflytningsforhold.

Til efterretning.

D.K..754.25.
g. Vedr. Den fælleskommunale Samling.
Kulturudvalget har 27-12.1974 indstil
let, at der ansættes en timelønnet, mid
lertidig kontormedhjælp til Den fælles
kommunale Samling, - således at pågæl
dende aflønnes af Slagelse kommune (konto
17 01 02 00 02) mod fuld refusion af løn
udgifterne fra Den fælleskommunale Sam
ling.
Kulturudvalget har endvidere fore
slået, at det overlades til Den fælles
kommunale Samling at foretage det videre
fornødne med hensyn til ansættelsen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..852.02.084.
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Vedtoges.
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3. BEVILLINGSSAGER.
a. Vedr. ejendommen Skolegade 8.
Bevilgedes på det af økonomi*
-------- ---- ------------------------- “T------,
udvalget anførte vilkår.
Socialudvalget har 8.1.1975 ansøgt
om en tillægsbevilling på kr. 25.000,til konto 11 05 50 03 07, 1974/75, Vedli
geholdelse, til dækning af udgifterne ved;
a. malerarbejde 1 lokalerne 1 stueetagen,
hvortil der i 1975/76 er äfsat kr. 10.000,-,
b. kr. 10.000,- til etablering af kontor
i tidligere venteværelse, og
c. udskiftning af vandrør under bygningen.
Anbefalet af økonomiudvalget, således
at der 1 budget 1975/76 overføres kr. 10.000,fra konto 11 05 50 03 07, Vedligeholdelse,
til konto 24 24-03, Til imødegåelse af
tillægsbevillinger.
D.K..073-54.
Ansøgning om tilskud.
Ansøgning af 13.11.1974 fra Hjemme
værnsdi strikt Vest sjællands Musikkorps,
Slagelse, om et tilskud på kr. 10.000,til ihdkøb af et antal nye musikinstru
menter.
Kulturudvalget har 27.12.1974 anbe
falet, at Slagelse kommune yder støtte på
lige fod med andre kommuner inden for Regi
on V.
Økonomiudvalget har 13.1.1975 med 4
stemmer mod 1 stemme indstillet, at der
ydes et tilskud på kr. 10.000,- (konto
23 05 35 00 04, 1974/75).
Da kontoen er overskredet med
kr. 7.762,35 forudsættes en tillægsbevil
ling på kr. 25.000,-.(Se pkt. 3 c på
nærværende dagsorden).

Et forslag fra M. Elvensø om
sagens tilbagesendelse til
kulturudvalget til fornyet
behandling blev forkastet.med
18 stemmer mod 2 stemmer.
Herefter vedtoges økono
miudvalgets indstilling med
16 stemmer mod 3 stemmer, idet
1 medlem undlod at stemme.
Der blev samtidig givet
en tillægsbevilling på
kr. 25.OOO,- til konto 23 05
35 00 04.

D.K..078.51.

c. Ansøgning om tilskud.
Med 18 stemmer mod 2 stemmer
Ansøgning af 11.12.1974 fra Vest
blev ansøgningen Imødekommet.
sjællands Dramatiske Forening om et til
skud på kr. 2,500,- til dækning af fore
ningens driftsunderskud for sæsonen 1973/74.
Kulturudvalget har 27.12.1974 med 2
stemmer mod 1 (Mogens Elvensø) anbefalet,
at ansøgningen imødekommes (konto 23 05
35 00 04, 1974/75).
Anbefalet af økonomiudvalget.
Det bemærkes, at det er forudsat, at
byrådet vedtager at give en tillægsbevil
ling på kr. 25.OOO,- til kontoen. (Se
pkt. 3 b på nærværende dagsorden).
D.K..854.
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d. Opsamlingscentral for kemikalie- or olie
spild .
Fællesudvalget vedr. levnedsmiddella
boratorier og oliespildpladser har 8.11.
1974 til godkendelse fremsendt overens
komst om etablering og drift af fælles kom
munal .opsamlingscentral for kemikalie- og
oliespild i Sorø, idet udvalget samtidig
har anmodet om en udtalelse over en i et
medfølgende mødereferat omtalt teknisk
økonomisk vurdering til brug for et regio
nalt samarbejde om affaldshåndtering.

Vedtoges, - herunder for så
vidt angår den af økonomiud
valget foreslåede tillægsbe
villing til budget 1975/76
med 18 stemmer mod 2 stemmer.

a. Vejudvalget har 8.1.1975 indstillet,
at Slagelse kommune tiltræder overens
komsten, hvorefter Slagelse kommune
skal betale 48 parter af i alt 340
af den anslåede anlægsudgift på
kr. I63.OOO,-, elier ca. kr. 23.000,-,
og Slagelse kommunes andel 1 de årlige
driftsudgifter anslås til kr. 21.26.000,-. Der er ikke 1 budget 1975/76
afsat beløb til dækning af udgiften,
hvorfor det vil blive nødvendigt at
søge tillægsbevilling. I anlægsbudget
1974/75 er afsat kr. 25-000,- til etab
leringen .
b. Udvalget har endvidere foreslået, at
byrådet over for fællesudvalget og
amtsrådet tilkendegiver, at Slagelse
kommune er interesseret i et regionalt
planlægningsarbejde vedr. affaldshånd
tering, og at kommunen vil være tilbage
holdende med dispositioner, der kan
vanskeliggøre dette arbejde, - idet det
dog bør tilføjes, at kommunen står
over for et akut problem, da losse
pladsen 1 Holmstrup er opfyldt. Kom
munen må derfor ansøge om tilladelse
til at foretage en begrænset udvidelse
af denne losseplads uden at afvente
resultatet af et regionalt planlæg
ningsarbejde .
økonomiudvalget har 20.1.1975 for
såvidt angår pkt. a. anbefalet vejudval
gets indstilling, således at der gives en
tillægsbevilling på kr. 25.000,- til budget
1975/76 (ny konto), til drift af centralen.
Økonomiudvalget har endvidere indstil
let, at pkt. b. besvares i overensstem
melse med vejudvalgets forslag.
D.K..777.8.628.54.
e. Tillægsbevilling til konto 04.
Værkudvalget har 9-1-1975 ansøgt om
en tillægsbevilling på kr. 295-323,- til
konto 04 29 00 00 09, 1974/75, Køb af
elektricitet, til dækning af følgende be
løb:
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Bevilgedes.
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a. kr. 273.491»- for indkøbt elektricitet
hos NVE, idet beløbet fejlagtigt er
konteret i regnskabsåret 1974/75 i
stedet for 1973/7^, og
b. kr. 21.832,- for elektricitet, for
hvilket regning først fremkom efter
afslutningen af elværkets regnskab.
Den ansøgte tillægsbevilling vil
evt. medføre et driftsunderskud for 1974/75»
der dækkes af elforsyningens dispositi
onsfond.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.621.31.

f. Vedr. færdiggørelse af ombygningen på
Holmstrup Ungdomsgård 7"
Ansøgning af 10.12.1974 fra sports
udvalget om følgende tillægsbevillinger
for 1974/75: '
a. kr. 25-0001- ti.l konto 20 14 06 00 09»
Fast ejendom, vedligeholdelse,
til dækning af diverse uforudsete ud
gifter, herunder brandmæssige krav, og
b. kr. 7.7131- til konto 20 14 07 00 04,
Inventar,
til indkøb af diverse møbler til stue
etagen .
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.162.

Med 18 stemmer, idet 2
medlemmer undlod at stemme,
blev ansøgningen imødekommet.

g. Tillægsbevilling til konto 20 02.
Ansøgning af 10.12.1974 fra sportsud
valget om en tillægsbevilling for 1974/75
til Bildsø Campingplads:
kr. 16.5001- til konto 20 02 03 00 07,
Bygninger,
til indretning af kontor 1 kioskbygning
samt til udvidelse af de sanitære forhold
i forbindelse med etablering af toilet
vogn på pladsen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.725.93.

Be v i1ge de s.

Udenfor dagsordenen.
h. Se næste side.
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4. BYPLANSAGER.
Byplanvedtægt nr. 11 for landsbyen Øster
Stillinge.
Efter at forslaget har været fremlagt
til offentligt gennemsyn, har stadsinge
niøren 10.1.1975 fremsendt et indkommet
ændringsforslag D, der er udarbejdet
af stadsingeniørens kontor på grundlag
af en henvendelse fra gartner Carl G.
Søgård, - idet stadsingeniøren har fore
slået, at ændringsforslaget godkendes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..777.8.711.4.

Udenfor dagsordenen.
3.h.Ansøgning af 10.1.1975 fra skoleudvalget
om følgende tillægsbevillinger til konto
16 03 08 02 501 Sportspladser og havean
læg, for 1974/75 /

1. kr. 50*0001-1 til forbedret dræning
af Nørrevangsskolens sportsplads, og
2. kr. 5.5OO1-1 til reparation af hegn
på nordsiden af Nørrevangsskolens
sportsplads•
Anbefalet af økonomiudvalget, for såvidt angår pkt. 1 under forud
sætning af, at arbejdet godkendes som
beskæftigelsesarbejde.
D.K..851.161.
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207
Svend Nielsen forlod mødet
under sagens behandling.
- Godkendtes.

Bevilgedes under den af øko
nomiudvalget nævnte forud
sætning.

For lukkede døre.'
5.- ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr. ejendommen Klosterbanken 16.

2O8
Bevilgedes.

Ejendomsudvalget har- 2.1.1975 ansøgt
om en tillægsbevilling på kr. 10.700»til konto 02 04 03 06 50, 1974/75, Vedli
geholdelse, til dækning af følgende ud
gifter:
a. kr. 6.900,- til opsætning af et solidt
plankeværk mod Klosterbanken 18, og
b. kr. 3.800,- til opsætning alf et nyt
plankeværk mod Klosterbanken 14.
Anbefalet af Økonomiudvalget.
D.K..073-54.

b. Vedr. etablering af lysanlæg på Slagelse
Stadion.

.Sportsudvalget har 15.1.1975 ind
stillet,
1. at et tilbud fra A/S Siemens, - stort
xkr. 801.329,20 incl. moms på etable
ring af ovennævnte accepteres,
2. at arbejdet af praktiske grunde udføres
i februar/marts 1975, og
3- at der gives en bevilling til arbej
dets udførelse på kr. 801.329,20.
z/
Anbefalet af økonomiudvalget på be
tingelse af, at betalingen først erlægges
efter 1.4.1975, idet det forudsættes, at
yderligere udgift til nyetablering af
transformer kr. 50.000,- afholdes af
el-værket.

Med 17 stemmer mod 1 stemme,
idet 1 medlem undlod at stem
me, vedtoges sportsudvalgets
indstilling på det af økono
miudvalget nævnte vilkår cg
under den af økonomiudvalget
anførte forudsætning.

D.K..855.3.795.893.

c. Fra økonomiudvalget er fremsendt 4 ansøg
ninger om skatteeftergivelse, alle påført
indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.

6. PERSONALESAGER.
Ansøgning om afsked.
Kommunebogholder Otto Bruun, har
I3.I.1975 ansøgt om afsked på grund af
alder til fratræden med udgangen af april
måned 1975«
Anbefalet af økonomiudvalget, idet
udvalget samtidig indstiller, at stillin
gen opslås ledig.
D.K..084.

Indstillingerne vedtoges.

209
Ansøgningen blev imødekommet,
idet byrådet samtidig vedtog
at udtale en tak til og på
skønnelse af kommunebogholde
rens lange og gode tjeneste.
Stillingen opslås ledig.
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7. KØB AF EJENDOMME.
Vedr. køb af narr.nr. 5 a, Landsgrav.
Forslag fra borgmesteren om køb af
natr.nr. 5 a, Landsgrav, af fru Annelise
Sørensen for kr. 19,- pr. m2, i alt ca.
kr. 2.45O.OOO,- heraf halvdelen kontant
og resten på gældsbrev over 10 år med
rente 10 % pro anno.
Anbefalet af økonomiudvalget.

210
Annelise Sørensen forlod mødet
under sagens behandling.
Med 16 stemmer mod 1
stemme, idet 1 medlem undlod
at stemme, vedtoges forslaget,
- med overtagelse snarest mu
ligt .

D.K..O73.5II.I.

211

8. UDSTYKNINGSSAGER.

Skelforandring mellem matr.nr. 19 c og
19 az, Kirke Stillinge.
Ansøgning af 10.6.1974 fra landin
spektør Poul Toft Jensen for gårdejer
Valdemar Skaarup og blikkenslager Frank
Hansen om godkendelse af skelforandring
mellem matr.nr. 19 £ og 19 az, Kirke
Stillinge, hvorefter der overføres
1.264 m2 fra matr.nr. 19 £ til 19 az.
Økonomiudvalget har 20.1.1975 ind
stillet, at ansøgningen anbefales over
for byudviklingsudvalget.
D.K..713.111.27/74.

Anbefales.

9. BOLIGSAGER.Blev Imødekommet.
Vedr. ejendommen Svendsgade 23.
Ansøgning af 6.1.1975 fra Th. Galbo,
Bjergbygade 39, om tilladelse til at nedlæg
ge en 2-værelsers kvistlejlighed i ejen
dommen .
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

D.K..778.54.76-23.
b. Vedr. ejendommen Valby vej 40.
Ansøgning af 2.1.1975 fra H. Kristen
sen, ValbyveJ 40, om tilladelse til at
nedlægge en 2-værelsers lejlighed på
I. sal i ejendommen.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.83-40.
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Blev Imødekommet.
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BYGGESAGER.
Vedr. ejendommene matr.nr. 25 og 12 a,
Arslev.
Bygningsinspektoratet har 8.5.1974
fremsendt’ forespørgsel fra gårdejer Enok
Lund Larsen, Høj agergård, Arslev, om
principiel godkendelse af projekt, hvor
efter der på ovennævnte ejendomme opføres
nyt stuehus og ny maskinhal på gårdens
marker. - De nuværende bygninger ønskes
herefter frastykket og solgt, da disse
anses for utidssvarende og placeret ucen
tralt på ejendommen. De nye bygninger
ønskes placeret i et åbent og ret højt
liggende landskab, og bygningerne vil
derfor være synlige på lang afstand.
Stadsingeniøren har 10.1.1975 oplyst,
at sagen kun kan gennemføres, såfremt by
udviklingsudvalget 1 henhold til lov om
by- og landzoner meddeler følgende tilla
delser til:
a. i henhold til § 7 at opføre ny bebyg
gelse ,
b. 1 henhold til § 6 at frastykke de
bestående bygninger, og
c. i henhold til § 8 at anvende den bestå
ende bebyggelse til andet formål end
landbrug.
Stadsingeniøren har foreslået, at
man. - såfremt byrådet ønsker, at anbefale
ansøgningen - søger følgende betingelser
knyttet til tilladelsen:
at de nye bygninger placeres i umiddelbar
nærhed af den bestående bebyggelse
på naboejendommen (matr.nr. 12 c),
at de nye bygninger omgives af en skju, lende beplantning, og
at de gamle avlsbygninger nedrives, så
ledes at man alene bibeholder det gam
le beboelseshus.
Økonomiudvalget har 20.1.1975 ind
stillet, at byrådet meddeler pågældende,
at man er sindet at anbefale tilladelse
overfor byudviklingsudvalget på de af
stadsingeniøren opstillede betingelser.
Lb.nr. 362/74.
Vedr. matr.nr. 4 a, Næsby ved Stranden.
Ansøgning af 6.12.1974 fra gårdejer
Casper G. Christiansen, Krogsagergård,
Næsby ved Stranden, om dispensation fra
bestemmelsen i miljøministeriet s bekendt
gørelse af* 29.3-1974, hvorefter nye stalde
og lignende skal overholde kravet om 15 m
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Økonomiudvalgets indstilling
( - med den ændring at be
stemmelsen om, at bygningerne
skal omgives af en skjulende
beplantning,udgår) vedtoges
med 15 stßmmer, idet 3 med
lemmer undlod at stemme og
1 medlem var midlertidigt
fraværende *

Blev imødekommet.
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til offentlig vej, 1 forbindelse med
opførelse af en svlnestald 1 en afstand
af 5 ei fra vejskel.
Ejendomsudvalget har 2.1.1975 Ind
stillet, at ansøgningen Imødekommes.
Lb.nr. 661/74.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 10. februar
1975, kl. 19.00.
Fraværende: Egon Jensen og Helmuth Andersen. E. Llndequlst Madsen forlod mødet efter behandlingen
af pkt. 5.
Et forslag fra M. Elvensø om behandling for åbne døre af 1) pkt. 6 d bortset
fra underpunkt d, 2) pkt. 8 b og 3) pkt. 10 a blev forkastet f.s.v. angår pkt.
6 d med 11 stemmer mod 2 stemmer, idet 5 medlemmer undlod at stemme, - og f.s.v.'
angår pkt. 8 b og 10 a mëd 18 stemmer mod 1 stemme.
Til behandling forelå:
1. EFTERRETNINGSSAGER:
k
214
a. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. a. - n. Til efterretning.
584 af 28.ll.i974 af Lov om sømandsskat.

D.K. .713.073.551.

b. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 6O7
af 18.12.1974 vedrørende slutligning for
1974.
D.K..713.O73.55I.

c. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 56I
af 26.ll.i974 om bemyndigelse for statens
ligningsdirektorat til at indrømme frita
gelse i henhold til lov om særlig indkomst
skat m.v.j § 2 A, stk. 2.

D.K..713.073.551.
d. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 606
af I7.i2.i974 om tabeller til fastsættel
se af værdien af brugs-, rente- eller
indtægtsnydelser ved beregning af arveog gaveafgift.

D.K..713.49.
e. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 599
af 6.12.1974 om ændring af bekendtgørelse
om arve- og gaveafgift.
D.K..713.49.

f. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 615
af Il.i2.i974 om Lønmodtagernes Garanti
fond .
D.K..831.

*

g. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 598
af 5.12.1974 om oprettelse af socialcentre.
D.K..841.8.
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h. Socialministeriets bekendtgørelse af 7.1.1975
om regulering af ydelser i henhold til lov
cm erstatning til tilskadekomne værneplig
tige m.fl.
i.K..848.073.551.

i. Socialministeriets bekendtgørelse af 7-1.
1975 om regulering af ydelser i henhold til
ulykkesforsikringsloven .

D.K..848.073-551.
k. Socialministeriets bekendtgørelse af 7.1.
1975 om tilskud efter sygesikringsloven
til kiropraktisk behandling.

D.K. .848.073-551.
l. Meddelelser fra Monopol tilsynet. nr. 10.
1974,

D.K..OO3.I3.

m. Fra Øernes Konsummælk-Selskab er 20.1.1975
fremsendt liste over engrospriser for mælk
og fløde m.v. gældende fra 24.1.1975.
D.K..778.2.073.6.
n. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskri
velse af 30.I.I975 vedr. fornyelse pr.
1.4.197*4 af overenskomst om vederlag til
brandinspektører, der ikke ved siden af
brsndinspektørhvervet er ansat i kommu
nal tjenestemands- eller funktionærstil
ling.
D.K..832.

2. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Tilskud til Tude
å-Ponden.
•
’
I
Ansøgning af 8.1.1975 fra Tude åFonden om et tilskud på kr. 4.000,- til
fondens arbejde med udsætning af ørred
yngel Inden for Tude å’s vandsystem.
Sportsudvalget har 21.1.1975 ind
stillet, at der ydes et tilskud på kr.
2.000,- (konto 20 09 16 00 03, 1974/75,
Støtte til sport og andre ungdomsformål),
- idet dog 1 medlem, Harald Guldmann, har
Indstillet, at der ydes minimum kr. 3.000,-.
Økonomiudvalget har 3-2.1975 med 3
stemmer anbefalet sportsudvalgets flertals-
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Mindretalsindstillingen om ydel
se af et tilskud på kr. 3-000,blev forkastet med 15 stemmer
mod 4 stemmer.
Herefter vedtoges flertals
indstillingen om ydelse af et
tilskud på kr. 2.000,- med 16
stemmer mod 2 stemmer, idet 1
medlem undlod at stemme.

Indstilling, medens 1 medlem ønskede at
følge mindretalsindstillingen, for såvidt
angår sidstnævnte med den motivering, at
der er betydelige erhvervsmæssige inter
esser knyttet til udsætning. 1 medlem
kunne ikke gå ind for, at der ydes tilskud.
D.K..078.51.

Navngivning af privat sidevej til Arslevvej . Vedtoges.
Vejudvalget har 23.1.1975 indstillet,
at en privat sidevej fra ArsleweJ til
Hammeldrupgård.en i Høng kommune navngives
”Hammeldrupvej”, - idet udvalget har op
lyst, at størstedelen af adgangsvejen til
gården er beliggende i Slagelse kommune.

D.K..811.121.1.

Vedr. privat vej i Lille Valby.

Kunne ikke imødekommes.

3 grundejere 1 Lille Valby har 2.1.
1975 anmodet kommunen om at overtage den
private vej fra Stenagervej til Grønne
mosegård. Vejen benyttes som adgangsvej
til Grønnemosegård samt til de tilgræn
sende marker.

Vejudvalget har 23-1.1975 indstillet,
at ansøgningen ikke imødekommes.

D.K..811.625.711.2.

Vedr. plejehjemmet Skovvang.

I forbindelse med færdiggørelse af
plejehjemmet Skovvang samt udarbejdelse
af projekt til beskyttede boliger 1 tilknyt
ning hertil har socialudvalget 3.1.1975
indstillet, at kommunens gartnerafdeling
overlades at udføre det fornødne havear
kitektarbejde .

Med 18 stemmer, idet 1 medlem
undlod at stemme, vedtoges ind
stillingen med den af vejudval
get nævnte forudsætning.

Vejudvalget har 23.1.1975 oplyst, at
gartnerafdelingen vil kunne påtage sig
opgaven under forudsætning af, at arbej
dets udførelse ligeledes overlades
gartnerafdelingen.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..8^2.16.
Ændring af undervisningsplan.
Skolekommissionen har 16.1.1975 fremsendt ændringsforslag gældende fra 1.8.1975
til undervisningsplanens § 6 c og d (un
dervisningsfag og timetal for specialunder
visning på hold eller som enkeltmandsun
dervisning) og § 10 (supplerende special
undervisning) .

Blev tiltrådt,
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Kommissioner. har bemærket, at udgif
ter. i forbindelse med ændringsforslaget yderligere 5? ugentlige lærertimer eller

22 lærerstilling - vil kunne afholdes in
denfor det budgetterede beløb til lønnin
ger i budget 1975/76, såfremt den budget
terede lønstigning på 26,5 % holder, og
såfremt der ikke oprettes flere klasser
end beregnet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.12.

f. Tilskud til anskaffelse af udstyr til
Teknisk Skole.
Ansøgning af 12.11.1974 fra Teknisk
Skole om dækning af skolens egenkapital,
kr. 240.244,-, til anskaffelse af maski
nelt udstyr til å Jourført lærlingeunder 
visning for smede- og masklnarbejderfagene,
- enten i ferm af et kontant tilskud på
det nævnte beløb eller som kommunegaran
teret banklån.
Økonomiudvalget har 3.2.1975 frem
sendt sagen med bemærkning, at udvalget
cg amtsrådets økonomiudvalg ved en forhand
ling er enedes om at Indstille til deres
respektive bestyrelser at dække hver halv
delen af udgiften til de nævnte inventar
anskaffelser .
D.K..851.362.

Med 18 stemmer mod 1 stemme
vedtog, byrådet at yde halvde
len af udgiften som kontant
tilskud, - idet byrådet sam
tidig gav den fornødne til
lægsbevilling .

g. Vedr. gave til Antvorskov Kaserne.
økonomiudvalget har 3-2.1975 indstil
let, at Slagelse kommune ved indvielsen af
Antvorskov Kaserne den 10.5-1975 skænker
et ”vandspil”, udført af maleren og kera
mikeren Inge-Lise Koéfoed..'Den anslåede
udgift til kunstværket, kr. 15-000,- 20.000,- foreslås afholdt af konto 23 05
35 00 04, 1975/76.

Med 17 stemmer mod 1 stemme,
idet 1 medlem undlod at stemme,
vedtoges indstillingen.

D.K..867.11.
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3. BEVILLINGSSAGER.

a. Tillægsbevilling til konto 02.
Ejendomsudvalget har 16.1.1975 ansøgt
cm en tillægsbevilling på kr. 6.140,- til
konto 02 05 08 06 Ö0, 1974/75, Vedligehol
delse, til dækning af udgiften ved repara
tion af den vestlige skorsten på ejendom
men Smedegade 22.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073-54.

3 14

Bevilgedes•

10.2.1975

Tillægsbevilling til konto 16.
Be v i1ge de s.
Ansøgning af 21.1.1975 fra skoleud
valget om en tillægsbevilling på kr. 12.000,til konto 16 03 03 11 01, 197^/75, Bygnin
ger, Hovedistandsættelse, til dækning af
udgiften ved reparation af fyrkedlen på
Stillinge Centralskole.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
Tillægsbevilling til konto 18, Stianlæg ved
Glohøj.
I byrådets møde 11.11.1974, pkt. 2 f,
blev bevilget kr. 60.000,- til etablering
af en sti til Slagelse Lystskov.
Vejudvalget har 16.1.1975 oplyst, at
udgifterne vil beløbe sig til kr. 95-000,-,
hvorfor der søges om tillægsbevilling på
kr. 35-000,- til konto 18 03 01 41 04,
1974/75, Stianlæg ved Glohøj.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Med 18 stemmer mod 1 stemme
vedtog byrådet at give den
ansøgte tillægsbevilling.
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ÆNDRING ÅF STYRELSESVEDTÆGTEN.
De af ministeriet stillede be
Vedrstyrelsesvedtægtsændringer, - ved
tingelser blev tiltrådt.
taget af byrådet 14.10.1974.
I skrivelse af 20.12.1974 har inden
rigsministeriet for godkendelse af de af
byrådet vedtagne ændringer i kommunens
styrelsesvedtægt stillet følgende betin
gelser :
1. at bestemmelserne om de enkelte udvalgs
afgivelse af indstilling til byrådet om
valg af medlemmer til udvalg, bestyrel
ser m.v. udgår, - altså § 24, stk. 1,
sidste afsnit, § 28, stk. 5, § 29,
stk. 3, § 30, stk. 5, § 31, stk. 5, § 32,
stk. 3, § 33, stk. 4, og § 34, stk. 4,
2. at bestemmelsen om tidspunktet for frem
sendelse af regnskab over anvendelsen.-af
bevillinger efter et anlægsarbejdes af
slutning opretholdes, - det vil sige or
dene ”snarest muligt” i § 26, stk. 3,
ændres til: ”såvidt muligt inden 3 må
neder” ,
3. at bestemmelsen i § 28, stk. 2, 2. punk
tum, om socialudvalgets ressort oprethol
des, - det vil sige sætningen: ”Udvalget
behandler løvrigt sager indenfor det so
ciale område” udgår og ændres til: ”End
videre henhører under udvalget - 1 det
omfang, lovgivningens bestemmelser ikke
er til hinder derfor - de i den sociale
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l.ovrivnir.g til byrådet h en lag Le beføjel
ser'' ,
•4. at der. 1 § 31, stk. 3, 1. punktum, fore
tagne henvisning til § 3^, stk. 2, 2.
punktum, hvorefter sager vedr. nyanlæg
af parxer og legepladser skal forelægges
sportsudvalget til udtalelse, inden der
afgives indstilling til byrådet udgår, og at der i stedet Indsættes som nyt
andet punktum i § 3^> stk. 2: "Nyanlæg
af parker og legepladser foretages 1 sam
arbejde med sportsudvalget, Jfr. § 26,
stk. 2",

5. at den forannævnte bestemmelse 1 §
stk. 2, 2. punktum, udgår,
6. at den i § 33, stk. 3 (vedr. tvivlsspørgs
mål i forbindelse med anvisning af loka
ler m.m. til ungdomsskolevirksomhed etc.)
foretagne henvisning til skoletilsyns
lovens bestemmelser udgår, og

7. at det i § 1*2, stk. 1, fastsættes, at
vedtægten træder i kraft ved indenrigs
ministeriets stadfæstel se.
For såvidt angår det af byrådets min
dretal fremsatte ændringsforslag, hvoref
ter der efter ordet "behandler" 1 samtlige
§§ skulle indsættes: "og afgiver indstil
ling til byrådet", har ministeriet udtalt,
at ministeriet ved stadfæstelse af styrel
sesvedtægter stedse påser, at der Ikke 1
vedtægtens ordvalg for de pågældende be
stemmelser er Indeholdt nogen bemyndigelse
for udvalg til at træffe afgørelse, idet
det tilkommer byrådet at træffe beslutning
cm delegation. ?å den anden side påser mi
nisteriet tillige, at bestemmelserne om ud
salgenes sagområder • ikke er udformet på
en sådan måde, at byrådet er afskåret fra
i rimeligt omfang at bemyndige udvalgene
til at træffe afgørelse.
Økonomiudvalget har for sit vedkom
mende anbefalet, at de af ministeriet
anførte vilkår for ministeriets stad
fæstelse tiltrædes.

D.K..077.6.

5. BYPLANSAGER

a. Byplanvedtægt nr. 8 for området mellem
Bredegade, Bag Klostret og Bjergbygade.

Efter at byplanvedtægten har været frem
lagt til offentligt gennemsyn, er indkom
met indsigelser og ændringsforslag fra:
a. Direktør Hugo Warrer, Rytterstalds
stræde 3.
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Med 1^ stemmer mod 5 stemmer
vedtoges økonomiudvalgets ind
stilling .
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b. Slagtermester Curt Trebbien, Bjergby
gade 20.
c. ”Grundejerforeningen matr.nr. 1 a, Sla
gelse markjorder, Bag Klostret, Kloster
vang” ved arkitekt Poul Bentzon, Bag
Klostret 8.
d. ”Komiteen mod den indre ringgade” ved
Anni Bach, Søndermarksvej 5.
e. ”SF og VS1s kommunalpolitiske grupper
i Slagelse” ved Jørgen Jespersen, .Sme
degade 1.
Desuden er der fremkommet følgende
henvendelser, som eventuelt kan betragtes
som indsigelser mod byplanvedtægt nr. 8:
f. Brev af 28.8.1974 fra "Lærerrådet for
Slagelse Gymnasium og HF-kursus" ved
E. Ottar Jensen.
g. Brev af 27.11.1974 fra "Slagelse upoli
tiske parti" ved Torben Ploug.Olsen.
Økonomiudvalget har 28.1.1975 ind
stillet, at byplanvedtægten fastholdes
uændret.
D.K..777.8.711.4.

Byplanvedtægt nr. 9 for området omkring
Slagelse Gymnasium.
Efter at byplanvedtægten har været
fremlagt til offentligt gennemsyn, er ind
kommet Indsigelser og ændringsforslag fra:
a. Ingrid Matthiessen, Oehlenschlägersgade
8.
b. Ingrid, Erna og Axel Matthiessen, Oeh
lenschlägersgade 8.
c. Bent Michelsen og Jytte Hansen, Oehlenschlägersgade 8.
d. Johannes Nielsen, Oehlenschlägersgade
10 A.
e. Vestsjællands amtsråd.
f. Lærerrådet ved Slagelse Gymnasium og
HF-kursus.
Økonomiudvalget har 28.1.1975 indstil
let, at byplanvedtægten fastholdes uændret,
- dog således at amtsrådets ændringsforslag
om:
at grænsen mellem område B og område C
rykkes 1 m mod syd, og
at udnyttelsesgraden for område C øges fra
0,45 til 0,50,
indarbejdes i planen, idet grænsen mellem
område C og område B 3 flyttes 5 m mod syd
og udnyttelsesgraden på B 3 hæves til 0,55«
Udnyttelsesgraden for område C fast
holdes til 0,45.
D.K..777-8.711.4.

Med 16 stemmer mod 3 stemmer
vedtoges økonomiudvalgets ind
stilling.

347

10.2.1975
For lukkede døre.
6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Meddelelse fra borgmesteren.

b. Vedr. erhvervelse af arealer m.m. for anlæg
af vej fra Kongstedvej til matr.nr. 8 ea
Landsgrav.
Vejudvalget har 17.1.1975 Indstillet,
at byrådet træffer beslutning pnr i henhold
til kapitel 5 1 lov om offentlige veje:
at erhverve ca. 13 m2 og pålægge oversigts
servitut på ca. 55 m2 af matr.nr. 3 eø,
Slagelse markjorder, tilhørende Harald
Jensen, Kongstedvej 6, samt
at erhverve ca. 840 m2 og pålægge oversigts
servitut på ca. 55 m2 af matr.nr. 3 ef,
Slagelse markjorder, tilhørende Tapet
fabrikken Zemi.
Samtidig har udvalget indstillet,
at et med ejeren af matr.nr. 3 eø, Harald
Jensen, indgået forlig om en samlet
erstatning på kr. 1.620,- godkendes, og
at et til ejeren af matr.nr. 3 ef, Tapet
fabrikken Zemi, afgivet forligstilbud
om en samlet erstatning på kr. 22.700,gcdkendes. (Erstatning kr. 3*1.700,- ♦
tidligere udbetalt erstatning for klofakering kr. 12.000,- = kr. 22.700,-).
(Dette forligstilbud er ikke tiltrådt
af ejeren, der 3.1.1975 har proteste
ret mod ekspropriationen og fremsat
et erstatningskrav på kr. 60-000,m. v.).
Anbefalet af økonomiudvalget.
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Til efterretning.

Vej udvalgets indstilling ved
toges, idet dog 1 medlem ikke
kunne tiltræde indstillingen
om godkendelse af det til Zemi
afgivne forligstilbud.

D.K..073.511.1.

c. Vedr. Slagelse Lystskov.
Økonomiudvalget har 27.1.1975 ind
stillet, at et af landsretssagfører
Helge Petersen udarbejdet udkast til over
enskomst mellem Slagelse kommune og gods
ejer Denis dé Neergaard vedr. diverse for
hold i lystskoven godkendes med følgende
ændringer:
1. i punkt 2 udgår bestemmelsen cpn opsæt
ning af 3 forskudte bomme i skellet
mellem lystskoven og matr.nr. 69 uc
og 69 ud, og
2. i punkt 6 ændres bestemmelsen om, at
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Vedtoges.

kommunen sørger for ved forhandling med
politimesteren at få gennemført, hastige
hedsbegrænsninger på Skovvej og Parcel
gårdsvej til, at kommunen søger at få
gennemført de nævnte hastighedsbegræns 
ninger .
D.K..073.511.1.
d. Industriområde Vest.
Vejudvalget har 23.1.1975 til godken
delse fremsendt kloak- og vejprojekt ved
rørende den resterende delaf industriom
råde Vest, idet udvalget samtidig har ind
stillet,
a. at den østlige del af byggemodningen
gennemføres i 1975/76 og 1976/77, mens
den vestlige del af byggemodningen ud
skydes til senere,
b. at arbejdet vedrørende byggemodning af
den østlige del udbydes i offentlig li
citation opdelt 1 2 etaper, således
at 1. etape, der omfatter kloakering
samt foreløbige veje, udføres i 1975/76,
mens 2. etape, der omfatter endelig
færdiggørelse af vejene, udføres 1
1976/77,
c. at der til byggemodningen af den øst
lige del gives en bevilling på ialt
kr. 883.OOO,- fordelt med kr. 568.000,1 1975/76 og kr. 315.OOO,- i 1976/77
(kloakarbejde: konto 71 56 51 00 03,
vejarbejde: konto 71 56 21 00 50).
Der er 1 anlægsplanen optaget kr.
400.000,- til kloakering 1975/76,
kr. 1.000.000,- til vejarbejde 1975/76
og kr. 900.000,- til vejarbejde 1
1977/78,
d. .at vejudvalget bemyndiges til at af
holde åstedsforretning ved matr.nr.
8 by, Landsgrav, tilhørende fabrikant
Wlllum Nielsen, med henblik på at er
hverve hjørneafskæring samt pålægge
oversigtsservitut.
Ad pkt. c. har vej udvalget 5.2.1975
fremsendt en redegørelse for investeringer
nes fordeling på de enkelte regnskabsår:
175.000,kloakering : 1975/76: kr.
efter
265.OOO,1977/78: vej arbejde : 1975/76: 393.000,315.OOO,1976/77: efter
1977/78: 1.382.000,-.
Endvidere har udvalget givet følgende
oplysninger om udgifterne ved de nu fore-

Vedtoges.
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slåede arbejder 1 relation til anlægsplanen
(30.9.1974):
Kloakering:
Østlige del:
kr. 175.000,vestlige del:
265.000,-

lalt:

-

440.000,- (krC 400.000,-).

Vej arbej de :
østlige del,
1. etape
: kr.
393.000,Østllge del,
2. etape
: 315-000,vestllge
del: 1.382.000,-

lalt:
kr. 2.090.000,-(kr. 1.900.000,-).
Udvalget har løvrigt oplyst, at der 1
ovennævnte Ikke er medregnet en udgift pä
kr. 530.000,- til anlæg af del af Hjort
høj vej .
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..777.8.711.5.
e. Pra økonomiudvalget er fremsendt eén
ansøgning om skatteeftergivelse, påført
Indstilling fra udvalget.
D.K..713.027.8.

7. PERSONALESAGER.
a. Oprykning til anden lønramme.
Kommunernes Landsforening har 2.12.
1974 anmodet om en udtalelse 1 anledning
af en henvendelse fra Dansk Socialrådgiver
forening, hvorefter socialrådgiver Knud
Vagn Larsen foreslås oprykket til aflønning
efter en lønramme bestående af skalatrinene
24, 25, 26, 27 og 28 (aflønnes p.t. efter
skalatrin 19 1 en lønramme bestående af
skalatrinene 19, 20, 21, 22 og 23).
Socialudvalget og økonomiudvalget kan
.ikke anbefale oprykningen.
D.K..084.

b. Ansøgning om orlov.
Ansøgning af 9-.1.1975 fra afdelings
sygeplejerske Kirsten Andreasen, der med
virkning fra den 1.12.1974 blev prøvean
sat for 1 år som leder af De gamles Hjem,
Smedegade 32, om 1 års orlov fra stillingen
som afdelingssygeplejerske samme sted.
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Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

220
Kunne ikke tiltrædes.

Bevilgedes.

10.2.1975
Anbefalet a£ socialudvalget og økono
miudvalget.
D.K..842.61.084 .

221

8. SALG AF EJENDOMME.

a. Økonomiudvalget har 27.1.1975 indstillet,
at der sælges et ca. 13.600 m2 stort areal
af matr.nr. 8 ff, Landsgrav, til Brdr.
Justesen A/S, og at der for selskabet
indtil videre reserveres et ca. 4.040 m2
stort areal vest for forannævnte parcel,
således at arealet ikke sælges til anden
side, før det er tilbudt firmaet.

Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

Salgspris for ovennævnte 13.600 m2:

Arealbidrag lncl. vej bidrag
12.750 m2 å kr. 25,- .............. kr. 318.750,00
Servitutbelagt område
850 m2 å kr. 12,50 .................... Ä conto kloakbidrag
12.750 m2 å kr. 4,15 ..............

10.625,00

-

.

52.912,50

kr. 382.287,50

Udover købesummen skal betales til
slutningsafgift og stik for kloak, el
(N.V.E.) og vand samt udstykningsomkost
ninger og rest-kloakbidrag i henhold til
betalingsvedtægt.
D.K..O73.5II.2.
b. Vedr. salg til Fællesorganisationens Bo
ligforening af parcel af matr.nr. 325
(ca. 978' m2), matr.nr. 327 b, matrTnr.
328, matr.nr. 329, parcel af matr.nr.
330 (ca.
514 m2), parcel af matr.nr.
331 (ca.
271 m2), parcel af matr.nr.
36Ï (ca.
300 m2?, parcel af matr.nr.
362 b (ca. 362 m2), parcel af matr.nr.
363 (ca. 78 m2), - alle af Slagelse by
grunde .

Med 17 stemmer mod 1 stemme vec
toges økonomiudvalgets indstil
ling ( 1 alt 3.977 m2).

Økonomiudvalget har 28.1.1975 ind
stillet salg af de kommunen tilhørende
ovennævnte ejendomme 1 Løvegadekvarteret
til Fællesorganisationens Boligforening
for en pris af kr. I50,- pr. m2 grundare
al + ialt kr. 15O.OOO,- 1 fradrag for
nedrivningsomkostninger og beplantningsom
råde, på betingelse af, at de forelagte
bebyggelsesplaner gennemføres og iøvrigt
på følgende betingelser:

1. Købspris erlægges kontant, når stats
lånstilsagn foreligger.
2. De på ejendommene tilbageværende lån
indfries af kommunen.
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3. Overtagelse straks.
4. Boligforeningen sørger for genhusning
og udredelse af eventuelle erstatnin
ger til erhvervslejemål.
D.K..073.511.2.

9. FORPAGTNINGSSAGER.
Ved licitationen af forpagtningerne over
matr.nr. 11 c, Lille Valby, samt matr.nr.
100 af Slagelse markjorder, er indkommet
ialt 7 tilbud.
Ejendomsudvalget har for sit vedkom
mende indstillet
1. at forpagtningen af matr.nr. 11 £,
Lille Valby, tildeles Bent Andersen,
Slagstrup, der var højestbydende
(12 hkg byg pr. td. land), og
2. at forpagtningen af matr.nr. 100
tildeles Gunnar Jørgensen, Vedbynørre, der har budt 11 hkg byg pr.
td. land. Samme bud er afgivet af
Bent Andersen, Slagstrup.
Økonomiudvalget har 3.2.1975 anbe
falet ejendomsudvalgets Indstilling for
såvidt angår matr.nr. 11 c, Lille Valby,
medens udvalget for såvidt angår matr.nr.
100 af Slagelse markjorder har Indstillet,
at der foretages lodtrækning mellem
nævnte Gunnar Jørgensen og Bent Andersen.
D.K..073.513.2.

10. BOLIGSAGER.
a. Vedr. ejendommene Løvegade 21t 23. 25.
27. 29, 31 Og 33.
Ansøgning af 22.1.1975 fra arkitekt
firmaet A/S Tage Corfitsen for Fællesor
ganisationens Boligforening om tilladelse
til at nedlægge ialt 18 lej ligheder.i
ovennævnte ejendomme, efterhånden som gen
husning kan finde sted.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

222
Ad 1 vedtoges ejendomsudval
gets indstilling.
Ad 2 foretoges lodtrækning, hvorefter forpagtningen
tildeles Bent Andersen.

223
Blev imødekommet.

D.K..778.54.35-21:33.

b. Vedr. ejendommen Skovvej 15.
Ansøgning af 24.1.1975 fra advokat
Søren Larsen for ejendommens ejer om til
ladelse til at nedlægge lejligheden st.tv.
for etablering af en garage.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.68-15.
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Blev imødekommet.
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11. UDSTYKNINGSSAGER.
Vedr. omdeling mellem matr.nr. 289 b QR
290, Slagelse bygrunde, beliggende mellem
Frederiksgade og Løvegade.
Landinspektørfirmaet Emil Krog & Erik
H. Petersen, Hellerup, har 7.1.1975 anmodet
om forhåndsgodkendelse af omdeling mellem
matr.nr. 289 b og 290, Slagelse bygrunde,
hvorved der overføres ca. 1.020 m2 framatr.
nr. 290 til 289 b, således at kirkebygning
og præstebolig henligger på matr.nr. 289 b.
Økonomiudvalget har 27.1.1975 ind
stillet, at der gives forhåndsgodkendelse.
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Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

D.K..777.8.711.5.

12.. MILJØSAGER.
Fru Hildeborg Stagl, Sorøvej 27, har 6.1.
1975 Indanket en af ejendomsudvalget fore
tagen afvisning af en af fru Stagl frem
sendt klage over støj- og lugtgener fra
William Jensens Maskinfabrik, Industrivej.
Ejendomsudvalget har 1 sit møde den
3O.I.I975 indstillet til byrådet, at ud
valgets beslutning fastholdes, og klagen
indsendes til miljøstyrelsen.
D.K..777.8.628.53.

Iß. BYGGESAGER.
a. Vedr. matr.nr. 9 1 af Slagelse markjorder,
Lindevej 2.
Ansøgning af 7.11.1974 fra Papirkom
pagniet A/S om tilladelse til at opføre
en demonterbar lagerhal under henvisning
til en af ejendomsudvalget den 2.4.1971
givet principiel tilladelse til hallens
opførelse.
Lagerhallen ønskes opført for en
periode af 8 år.
Projektet forudsætter dispensation
fra BR 72, kap. 3.1.3., stk. 1 b, vedr.
bebyggelsens højde i forhold til naboskel,
kap. 3.2.3., stk. 2, vedr. bebyggelsens
afstand til naboskel og bygningsvedtæg
tens § 19, stk. 5 b, vedr. ejendommens ud
nyttelsesgrad.
Ejendomsudvalget har indstillet, at
ansøgningen imødekommes, - herunder at de
fornødne dispensationer gives/anbefales
under forudsætning af, at bygningens yder
vægge mod skel udføres som BS 60 vægge,

225
Ejendomsudvalgets indstilling
vedtoges.

226
Ejendomsudvalgets indstilling
vedtoges.
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og at der tinglyses nedrivningsdeklarati
on, således at hallen fjernes senest 8 år
efter opførelsen.
• Lb.nr. 464/70.
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b. Vedr. matr.nr. 11 ev, Kelstrup, Grønbækvej 4.
Ansøgning af 29.12.1974 fra Per Gottschalck om tilladelse til at bibeholde et
på ejendommen beliggende udhus, - placeret
3 m uden for det på ejendommen tinglyste
byggefelt.
Ejendomsudvalget har Indstillet, at
der meddeles den fornødne dispensation,
Idet bebyggelsen ikke er til gene for de
omboende, og idet grundejerforeningens
godkendelse foreligger.
Lb.nr. 1663/71.

Ejendomsudvalgets indstlll
vedtoges.

c. Vedr. matr.nr. 76 k af Slagelse markjor
der, Rønnebærvej 3»
Ansøgning af 30.12.1974 fra Eigil
Jensen om byggetilladelse for opførelse af
en carport placeret uden for det på ejen
dommen tinglyste byggefelt, i en læng
de af 10 m overskredet med ca. 1,5 m.
Projektet er iøvrlgt 1 strid med BR 72,
kap. 3.2.3., stk. 5, idet carportens
samlede længde i en afstand af mindre end
2,5 m fra skel er 10 m + 2 gange 0,6 m
mod tilladt 8 m + 2 gange 0,5 m.
Ejendomsudvalget har indstillet, at
ansøgningen imødekommes.
Lb.nr. 219/72 II.

Ejendomsudvalgets indstlll
vedtoges.

d. Vedr. ejendommen matr.nr. 7 dø, Holmstrup,
Valbygårdsvej .62.
Ansøgning af 15.11.1974 fra Jørgen
Vang Jensen, Valbygårdsvej 62, om princi
piel tilladelse til at overdække en eksi
sterende terrasse for indretning af denne
til havestue.
Projektets gennemførelse forudsætter
dispensation fra BR 72, kap. 3*1.3«, stk.
1 a, vedr. bebyggelsens højde 1 forhold til
naboskel, og BR 72, kap. 3-2.3., stk. 2,
om afstand til naboskel (krav: min. 2,5 m),
- idet den eksisterende terrasse, der er be
liggende i skel, er hævet ca. 75 cm over
•terræn på naboejendommen og er afskærmet
med mur og råglas i en højde af ca. 2,75 m
over terrænet.
Naboejendommen har ikke vinduer i
stueetagen, og da den påtænkte havestue
ikke får vinduer 1 skel, vil der ikke kun
ne opstå indbliksgener.

Ejendomsudvalgets indstlll
vedtoges.

10.2.1975
Naboen har ved erklæring af 12.11.
1974 tiltrådt det ansøgte projekt.

Ejendomsudvalget har indstillet,
at der meddeles de fornødne dispensati
oner . •

Lb.nr. 639/74.

e. Vedr. matr.nr. 16 o, Kirke Stillinge,
Stillinge Strandvej 14~7

Ej endomsudvalget s Indstilling
vedtoges.

Ansøgning af 7.12.1974 fra landsrets
sagfører O.H. Paulsen om tilladelse til
at udvide et eksisterende køkken med 3 m2,
- hvilket projekt forudsætter dispensa
tion fra bygningsvedtægtens § 19, stk.
3 c, idet afstanden til østskel er ca.
1,7 m mod krævet minimum 5 m.

Ejendomsudvalget har indstillet,
at der gives den fornødne dispensation,
idet udvidelsen ikke er til gene for de
omboende (skelgrænsen er mod privat
vej ) .
Lb.nr. 665/74.

14. SKOLESAGER.
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a. Skolekommissionen har 30.1.1975 indstil
let, at følgende lærere, der er ansat på
prøve, meddeles varig ansættelse ved sko
levæsenet fra prøvetidens udløb efter 2
års ansættelse:

Vedtoges.

lærer Bodil Knudsen fra 1.3*1975 (Mølle
gårdsskolen) ,
lærer Henrik Wagner fra 1.4.1975
gårdsskolen), og

(Mølle

lærer Alice Kleis fra 1.5*1975 (Marievangsskolen).

D.K..851*11*

b. Ansøgning fra førstelærer Svend Aage Pe
tersen. Qttestrup skole, om afsked med
pension fra 31.7*1975.

Bevilgedes.

Skolekommissionen har 30.1.1975
indstillet, at ansøgningen imødekommes.
D.K..85I.II.

c. Skolekommissionen har 30.1.1975 indstil
let, at børnehaveklasseleder Mitzi Rosasco, der er ansat på prøve, meddeles
varig ansættelse ved skolevæsenet fra
1.4.1975 (Søndermarksskolen).

Vedtoges.

D.K..85I.II.
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d. Ansættelse af timelærer.

Vedtoges.

Skolekommissionen har 22.1.1’975 ind
stillet, at lærerstuderende Leif Holten
Nielsen, Slagelse,-ansættes som timelærer
ved Slagelse kommunale skolevæsen fra 1.2.
1975 under forudsætning af, at pågældende
består den afsluttende lærereksamen
januar 1975D.K..851.11.
e. Ansættelse af fast vikar.
Skolekommissionen har 22.1.1975 ind
stillet, at lærerstuderende Lone Davidsen,
Holbæk, ansættes som fast vikar ved Sla
gelse kommunale skolevæsen fra 1.2.1975
under forudsætning af, at pågældende be
står den afsluttende lærereksamen januar
1975.
D.K..851.11.

Vedtoges.
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15. SOCIALSAGER.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 24. februar
1975, kl. 19.00.

Fraværende: Egon Jensen og Helge Jensen.

Til behandling forelå:

229

1. EFTERRETNINGSSAGER :
a. - k. Til efterretning.
a. Socialministeriets bekendtgørelse af 2.1
1975 af gennemførelsesaftale af 30.10.1974
til konventionen af 15.9.1955 mellem,Dan
mark, Finland, Island, Norge og Sverige om
social tryghed"
D.K..848.073.551.

b. Socialministeriets bekendtgørelse af 29.1.
1975 om ændring i bekendtgørelse om indpla
cering i sygesikringsgrupper efter ind
tægtsforhold m. v.

D.K..848.073.551.

c. Undervisningsministeriets cirkulære af 22.
1.1975 om tjenestefrihed til tjenestemand
i folkeskolen af hensyn til udførelse afTrganisationsarbejde.
D.K..851.11.
d. Undervisningsministeriets cirkulære af 22'.
1.1975 om ændringer i byrdefordeligen pr.
1.4.1975 inden for undervisningsområdet.
D.K..851.073.551.

e. Nyt fra miljøstyrelsen, nr. 1-1975, - efter
uddannelse på miljøområdet, forårssæsonen
T57T----------------------------------------------------D.K..777.8.628.39.073.551.
f. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskri
velse af 30.1.1975 vedr. de punkter som
direkte berører kommunerne i.-det sparëTorlig af september 197^, der^blev indgået
mellem 5 af folketingets nuværende paFEier.
D.K..073.521.75/76.

g. Fra Vestsjællands amtskommune er fremsendt
referat af et møde den 16.1.1975 om samar
bejdsformen mellem amtsrådet og kommunal
bestyrelserne om regionplanlægningen.

D.K..777.8.711.2.073.551.
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h. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskri
velse af 6.2.1975 om Lønmodtagernes Garan
tifond, vedlagt arbejdsministeriets be
kendtgørelse om samme.
D.K..831.

i. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskri
velse af 13.2.1975 vedr. den mellem bl.a.
Landsforeningen og Foreningen af Special
læger på vegne af Dansk Skolelægeforening
indgåede overenskomst om løn- og ansættel
sesforhold for ikke-tjenestemandsansatte
skolelæger.
D.K..832.
k. Kommunernes Landsforenings cirkulæreskri
velse af 6.2,1975 vedr. løn- og øvrige an
sættelsesforhold for tandplejere i kommu
nal børnetandpleje.
D.K..832.

2. ANTRAGENDER OG FORSLAG.
cL o Ansøgning fra indenrigsminister Egon Jen
sen om orlov indtil videre fra hvervet som
byrådsmedlem.
D.K..074.
b. Vedr. LI. Ebberup-Næsbyskov vandværk.
Ansøgning af 5.12.1974 fra Andelssel
skabet LI, Ebberup-Næsbyskov vandværk om
yderligere kommunegaranti for et lån i Kre
ditforeningen af Kommuner i Danmark på
kr. 300.000,-, 37. serie, 7
til brug ved
en udvidelse af ledningsnettet i Næsbyskov
mod Sorterup.
Anbefalet af værkudvalget og økonomi
udvalget .

230
Bevilgedes.
1.stedfortræder på den so
cialdemokratiske liste: Steen
Bach Nielsen tog herefter sæde
i byrådet.
Blev imødekommet

D.K..073.5.
c. Vedr. byggemodning af nyt parcelhusområde
i Sydvestbyen.
På foranledning af en indstilling af
12.2.1975 fra værkudvalget har økonomiud
valget 17.2.1975 indstillet, at kommunekas
sen ved etablering af fjernvarmeforsyningen
i området til fjernvarmeværket udreder det
beløb, der senere skal opkræves af grund
køberen, å conto: kr. 10.000,- pr. parcel,
hvorefter varmeværket afholder driftsud
gifterne ved anlægget uanset antallet af
forbrugere. For såvidt angår stikledning
afregner varmeværket direkte med forbruge
ren.
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Med 18 stemmer mod 2 stemmer ve
toges økonomiudvalgets indstil..linger.

24.2.1975.
Økonomiudvalget har iøvrigt indstillet,
at byggemodning både for veje og fjernvarme
forsyning alene udføres for ca. halvdelen
af grundene på nuværende tidspunkt, - medens
den resterende halvdel først udføres,når
der er nærmere oversigt over behovet for
grunde.

D.K..073.511.2.003.13.
Med 18 stemmer mod 1 stemme,
idet 1 medlem undlod at stem
me, vedtoges økonomiudvalgets
Økonomiudvalget har 17.2.1975 indstillet •indstilling.
at udstykningsregnskabet godkendes, og at
overskudet på jordsalg: kr. 29.467,21 til
føres jordfonden, og underskudet vedr. byg
gemodning: kr. 30.249,09 inddækkes af vej
anlægsfonden.
(Se mødet 22.4.1974, pkt. 2a).
D.K..073.52.

d. Udstykningsregnskab for matr.nr, 64 e m.fl,,
Slagelse markjorder.

e. Tilskud til Tyvelse Forsamlingshus.
Ansøgning af 29.1.1975 fra bestyrelsen
for Tyvelse Forsamlingshus A/S om et til
skud til forsamlingshusets drift.
Økonomiudvalget har 10.2.1975 indstil
let, at der ydes et tilskud på kr. 1.000,-.

D.K..078.51.

M. Elvensø foreslog, at dar i
stedet ydes et tilskud på
kr. 780,25, svarende til de
betalte ejendomsskatter.
For økonomiudvalgets ind
stilling stemte 18 medlemmer
mod 2 medlemmer. - Herefter
var M. Elvensøs forslag bort
faldet .

f. Ansøgning af 21.10.1974 fra Preben og Eli
sabeth Hocke om støtte til etablering af en
forening for alkoholskadede.
Socialudvalget har 24.1.1975 indstil
let, at der ydes en støtte, - betinget af,
at foreningen etableres som en lokalafde
ling under en af landsorganisationerne for
alkoholskadede, at der vælges en lokalbe
styrelse, at der fastsættes vedtægter for
foreningen, og at der inden støttens udbe
taling forelægges et specificeret budget
for foreningens etablerings- og driftsud
gifter.
(Økonomiudvalgets indstilling vil
foreligge til mødet).
D.K..078.51.

Økonomiudvalget har indstillet
at socialudvalget bemyndiges
til at yde tilskud på indtil
kr. 10.000,- af konto
12 07 01 - 2, dækkende den re
sterende del af finansåret
1974/75 og året 1975/76 på be
tingelse af, at de anførte for
udsætninger opfyldes.
Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

g. Ændring af vejnavne ved stranden samt
navngivning af ny vej i Slagelse vest.
Vej udvalget har 11.2.1975 indstillet,
at
1. "Rylevej" ved Næsby strand ændres til
"Rylevænget",

Vedtoges.
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2. en sidevej til Strandlystvej (ved det tid
ligere Strandlyst) navngives ”Skrænten”,
3. en sidevej til Dybkærvej navngives
”Klinten”,
4. Dybkærvejs forlængelse ved Næsby strand,
navngivet ”Fælledvej”, benævnes ”Dybkærvej",
samt
5. den planlagte sidevej til Karolinevej
navngives "Matildevej”.
D.K..811.121.1.
h. Navngivning af private veje.
Vedtoges.
Vej udvalget har 11.2.1975, efter fore
læggelse for offentligheden, indstillet
følgende :
fc^ring-af-Vgjnaya^:
1. Sandagervej, en sidevej til Arslevvej,
ændres til Sandagergårdsvej.
2. Sandagervej i Landsgrav ændres til Sand
ager.
3. Ollerup Huse ændres til Tyvelse Huse.
Navngivning af private fællesveje _i den
j£s?li£e_del_af_kôr^unen:
*
1. Skætholm (sidevej til Ovrevej).
2. Østerskovvej (sidevej til Ødemarksvej).
3. Hasselholmvej (sidevej til LI. Ebberupve j ).
4. Miltoften (vej mellem Holbækvej og Mads
lundevej ).
5. Dragshuse (vej mellem Holbækvej og Mads
lunde vej ).
6. Vedsøvej (sidevej til Ølsmosevej).
7. St. Frederikslund Allé (indkørsel til
godset).
8. Eickstedtlund (sideyej til Rydemarksvej ).
9. Rydemarken (åidevej til Rydemarksvej).
10. Grøftevangen (sidevej til Frederikslundve j ).
11. Dævidsrødvej (strækningen mellem Grøftevej og Frederikslundvej ).
12. Firhuse (sidevej til Vedbysøndervej).
13. Skovsø Lillevang (sidevej til Sorø
ve j ).
14. Jørgensmindevej (sidevej til Ottestrupvej ).
15. Langøre (sidevej til Oksebrovej).
16. Spraglebjergvej (sidevej til Ruds Vedby
Vej ).
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N^yngiyning_af_priyate_fællesyeje_i_den
yestlige_og_sydiige_deï_af-kommunen :
17. Grønnemosevej (sidevej til Stenagervej).
18. Charlottedal Allé (sidevej til Sdr.
Ringgade ved Antvorskov Kaserne).
D.K..811.121.1.
i. Vedr. påbegyndelse af arbejder opført på
vandforsyningens anlægsplan for Ï975/7&."

Blev imødekommet.

Værkudvalget har 12.2.1975 anmodet om,
at nedennævnte arbejder snarest udbydes i
offentlig licitation:
a. Højdebeholder ved S^ælskørvej, kaldet
”Lillevangsbeholderen”. På anlægsbudget
1975/76 er afsat kr. 1 mill, til arbej
det, der forventes igangsat i efteråret
1975. På anlægsbudget 1976/77 er afsat
kr. 1,2 mill, til fortsættelse og fær
diggørelse.
b. Rentvandsbeholder ved Valbygårdsværket.
På anlægsbudget 1975/76 er afsat kr.
535.000,- til arbejdet, der forventes
påbegyndt snarest i driftsåret 1975/76
og afsluttet i efteråret 1975.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.1.

k. Vedr. undervisningsplanen for Slagelse sko Vedtoges, - herunder den af økon
levæsen.
miudvalget foreslåede overførsel
på budget 1975/76.
Skolekommissionen har 30.1.1975 an
søgt om tilladelse til på undervisnings
planen at optage skolesvømning som fag fra
det kommende skoleår således:
1. Idrætstimetallet for 5. og 6. årgang
øges fra 2 til 3 i skoleåret 1975/76.
For skoleåret 1976/77 øges idrætstime
tallet fra 2 til 3 for 4. og 5. skoleår
(6. skoleår bortfalder), således at der
for klasser med 3 ugentlige idrætstimer
er 1 ugentlig times obligatorisk svøm
meundervisning.
2. Elever i Lille Valby heldagsskole får
1 ugentlig time til svømmeundervisning.'
3. Elever i 8. skoleår kan som valgfrit fag
vælge 1 time ugentlig til svømning i
skoleåret 1975/76.
Udgifterne ved ordningen er beregnet
således for 1975/76:
Løn
: 96 lærerlønsti
mer i 2/3 år
ca. kr. 140.000,(På budgettet
er afsat kr.
128.000,-)
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Halleje: kr. 450,- pr.
time
kr. 270.000,(På budgettet
er afsat kr.
2.93.000,-)
Trans
port
: Er afsat på
budgettet
kr. 50.000,Økonomiudvalget har indstillet, at
ansøgningen imødekommes, og at der for
1975/76 fra konto for halleje overføres
kr. 12.000,- til konto for lærerløn.
D.K..851.12.

1. Ændring af undervisningsplanen for Slagelse
skolevæsen.
Skolekommissionen har 5.2.1975 fore
slået-, at undervisningplanen ændres, så
ledes at der i skoleåret 1975/76 ikke fin
der årgangsdeling sted mellem 1. - 2. år
gang ved Havrebjerg skole, da der i Havre
bjerg skoledistrikt kun er 4 elever til 1.
klasse i det kommende skoleår.
Forslaget er tiltrådt af skolenævnet
ved Havrebjerg skole.
D.K..851.12.

Vedtoges.

m. Vedr. Fællesorganisationens Boligforenings
bebyggelse på matr.nr. 444 a,
Slagelse
bygrunde, Set. Mikkelsgade 2o7
Dansk almennyttigt Boligselskab har
18.2.1975 fremsendt ansøgning om godkendel
se af ovennævnte bebyggelse, indeholdende
21 lejligheder.
Anskaffelsesudgifterne andrager:
Grundudgifter ..................... kr.
374.765,“
Håndværkerudgifter ......... 3.023.774,Omkostninger ....................... 2_______ 561.461,Udgifter ialt ..................... kr. 3.960.000,(Økonomiudvalgets indstilling vil
foreligge til mødet).
D.K..778.532.

Anbefalet af økonomiudvalget.
Et forslag fra E. Lindequist
Madsen om at arbejdet skal ud
liciteres inden byrådets stil
lingtagen blev forkastet med
12 stemmer mod 8 stemmer.
Herefter vedtog byrådet
med 16 stemmer mod 2 stemmer,
idet 2 medlemmer undlod at
stemme, at fremsende sagen med
anbefaling og tilsagn om rega
ranti til boligministeriet.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Tillægsbevilling til konto 19.
Ansøgning af 30.1.1975 fra vejudval
get om en tillægsbevilling på kr. 30.000,til konto 19 01 01 00 01, 1974/75, Lednin
ger og brønde.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Bevilgede..

D.K..073.521.74/75.
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b. Tillægsbevilling til konto 18.
Ansøgning af 30.1.1975 fra vej udvalget
om en tillægsbevilling på kr. 140.000,til konto 18 05 05 00 00, 1974/75» Skilte,
færdselsstriber m.v.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Bevilgedes.

D.K..811.025.746.53.

c. Vedr. skolernes forbrug af varme, el og
vand, 197^775^
Ansøgning af 20.1.1975 fra skoleudval
get om en tillægsbevilling på kr. 554.000,til kontiene 16 03 05 01 06 - 16 03 05 11 02,
1974/75 , Gas, el, vand og varme, til dæk
ning af restudgiften ved skolernes forven
tede forbrug af gas, varme, olie, el og
vand i 1974/75.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.162.
4. VALG.
a. I henhold til bestemmelsen i § 13» stk. 6,
i byrådets forretningsorden vil den for
tiden ledige plads i diverse udvalg m.v.
(som følge af indenrigsminister Egon Jen
sens orlov) være at besætte af den social-,
demokratiske gruppe.
Der vil herefter være at udpege et
medlem til:
1. værkudvalget,
2. bestyrelsen for I/S Korsør Gas,
3. bestyrelsen for I/S Skælskør Gas, og
4. bestyrelsen for I/S Sorø-Ringsted Gas.
D.K..074.

b. Valg af repræsentanter til bestyrelsen for
”Trelleborgmarchen”.
Turistforeningen for Slagelse og Om
egn har 13.I.1975 anmodet byrådet om at ud
pege 2 repræsentanter fra Slagelse kommune
til bestyrelsen for den selvejende insti
tution "Trelleborgmarchen”.
Sportsudvalget har 12.2.1975 indstil
let, at Erik Asmund og Ingemann Pedersen
indtræder i bestyrelsen.
D.K..074.

Bevilgedes.
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Ad 1. Steen Bach Nielsen valg
tes .
Ad 2 Værkudvalget blev anmo-4.
det om at fremkomme med
forslag.
Endvidere valgtes til kul
turudvalget : Steen Bach Nielse
i stedet for Jette Møller Chr:
stensen, der udtræder af dett«
udvalg.

Sportsudvalgets indstilling v<
toges med 19 stemmer mod 1 st<
me (M. Elvensø).

5. BERIGTIGELSE AF FOLKETINGSVALGLISTERNE 1975/76. Godkendtes.
Der er ikke indkommet klager over valg
listerne .
D.K..074.
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Por lukkede døre.

6. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Anlæg af Idagårdsvej ved Korsørvej.
Vej udvalget har 30.1.1975 ansøgt om
bemyndigelse til at afholde åstedsforret
ning med henblik på i henhold til kapitel
5 i lov om offentlige veje at erhverve
de nødvendige arealer til anlæg af en ny
offentlig vej over matr.nr. 6 a, Landsgrav
by» tilhørende gårdejer Herluf Frandsen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.511.1.
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Blev imødekommet,

b. Bemyndigelse til tjenestemænd til at under- Vedtoges.
skrive dokumenter.
Økonomiudvalget har 10.2.1975 indstil
let > at den i medfør af styrelseslovens
§ 32 til kommunebogholder 0. Bruun meddel
te bemyndigelse til sammen med borgmeste
ren at underskrive de i lovbestemmelsen
omhandlede dokumenter i stedet meddeles
ekspeditionssekretær Knud Madsen, boghol
deriet .
D.K..077.6.

c. Hovedkloak ved Kalundborgvej - Holmstrupvej
Vejudvalget har 11.2.1975 ansøgt om
en bevilling på kr. 126.000,- til udførel
se af kloakledninger gennem krydset Kalund
borgvej - Holmstrupvej i forbindelse med
den forestående ombygning og lysregulering
af Kalundborgvej.
I anlægsbudgettet er der i 1976/77
afsat kr. 400.000,- til fortsættelse af en
spildevandsledning over matr.nr. 35 b, Sla
gelse markjorder, til Kalundborgvej og vi
dere ad Holmstrupvej til Byvej, men af hen
syn til ombygningen af ovennævnte vejkryds
er det nødvendigt, at spildevandsledningen
etableres allerede i marts 1975.
Vej udvalget har samtidig ansøgt om
bemyndigelse til at afholde åsteds- og for
ligsforretning på ejendommen matr.nr. 35 b,
Slagelse markjorder, tilhørende gartner
Erik Jensen, der berøres af kloakarbejdet.
Anbefalet af økonomiudvalget, her
under at der gives en bevilling til anlægs
budget 1975/76, kontoen for Skidenrendeprojektet, på kr. 126.000,-.
D.K..777.8.628.2.
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Med 19 stemmer mod 1 stemme blev
vej udvalgets ansøgninger imøde
kommet, idet bevillingen'gives s
foreslået af økonomiudvalget.

24.2.1975.
d. Vedr. parkeringspladsen ved Slagelse Svøm
mehal .
I byrådets møde den 9.9.1974, pkt. 4 i,
vedtoges, at en regning fra entreprenør H.
Juli’Olsen på kr. 26.091,35 på indtrufne
prisstigninger på vejmaterialer til par
keringspladserne kun blev honoreret for så
vidt angik prisstigningerne på bundgrus og
stabilt grus, i alt kr. 12.953,60.
Økonomiudvalget har 17.2.1975 - efter
en forhandling med entreprenøren - under
hensyn til, at forsinkelse i vandlednings
arbejdet kan have været årsag til, at as
faltarbejdet ikke kunne udføres i umiddel
bar fortsættelse af grusetableringen, hvil
ket var entreprenørens forudsætning ved
tilbudsgivningen, indstillet, at kommunen
betaler yderligere kr. 6.500,- incl. moms
til fuld afgørelse. (En tillægsbevilling
til konto 72 02 01 02 07, 1974/75, på det
nævnte beløb vil være fornøden, såfremt ind
stillingen vedtages).
D.K..778.47.

Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

e. Ansøgning af 21.1.1975 fra Palle Busch Mad
sen, Løvegade 6, om autorisation som gas-,
vand- og sanitetsmester i Slagelse kommune.
Anbefalet af værkudvalget.
D.K..072.211.

Blev imødekommet.

7. PERSONALESAGER.
a. Ansættelse som tjenestemand.
Økonomiudvalget har 10.2.1975 ind
stillet, at kommuneassistent Annette Han
sen , k a s s e k ontoret, meddeles tjenestemandsansættelse fra 1.1.1975.
D.K..075.5.084.
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Vedtoges med alle stemmer mod
1 stemme (M. Elvensø,.der ik
ke kunne gå ind for tjeneste
mandsansættelse) .

b. Økonomiudvalget har 17.2.1975 indstillet,
at kontorassistent Birgit Rasmussen, Sørbymagle, overenskomstansættes som kommune
assistent i 20 timer ugentlig med øjeblik
kelig tiltræden, - indtil videre med be
skæftigelse på gasværket.
D.K..075.5.084.

Vedtoges.

c. Vedr. tjenestemandsansættelse af civil
forsvarets assistenter.
Økonomiudvalget har 17.2.1975 ind
stillet, at civilforsvarsassistfent af 2.
grad, Bent Andreasen, tilbydes ansættelse
som tjenestemand med pensionsret i henhold
til bestemmelserne i kommunens pensionsre 
gulativ.
D.K..075.5.084.

Vedtoges med alle stemmer mod
1 stemme (M. Elvensø, der ik
ke kunne gå ind for tjeneste
mandsansættelse) .
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d. Besættelse af stillingen som pantefoged.

Vedtoges - med prøvetid 2 år.

Økonomiudvalget har 17.2.1975 indstil
let, at overassistent Kurt Grønbeck, Ring
sted, ansættes 1 den ledige stilling som
oantefcged (fuldmægtig).

(Ved ansøgningsfristens udløb var indkom
met 10 ansøgninger).

D.K..084.
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Godkendtes.

8. LEGATSAGER.

Til decision foreligger regnskab for 1973/74
for fabrikant Vilhelm Langes legat til for
del for Slagelse Velgørenhedsselska"b^

Kommunernes Revisionsafdeling har ik
ke haft bemærkninger til regnskabet.

D.K..073.526.27.
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9. UDSTYKNINGSSAGER.

Vedr. udstykning af matr.nr.
tofte.

30 c, Kinder

Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

Ansøgning af 9.3.1974 fra landinspek
tør P. Toft Jensen for vejmand Svend Han
sen, Kindertofte, om tilladelse til at ud
stykke matr.nr. 30 £, Kindertofte, i 2 par
celler, hvoraf ejeren beholder den ene til
fortsat beboelse, medens den anden agtes
afhændet til beboelse og planteskole.

Fredningsplanudvalget for Vestsjæl
lands amt har 15.1.1975 udtalt, at udvalget
udfra en landskabelig betragtning finder
det uheldigt, at der er opstået en erhvervs
virksomhed på dette sted, hvorfor udvalget
må fraråde den ansøgte udstykning.
Økonomiudvalget har 10.2.1975 ind
stillet, at ansøgningen anbefales over for
byudviklingsudvalget på betingelse af, at
det nuværende hegn mod hovedvejen erstat
tes af en hurtigtvoksende hækplantning'.

D.K..713.111.57/74.
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10. BOLIGSAGER.

a. Vedr.

ejendommen Danasvej 15.

Ansøgning af 28.1.1975 fra Poul Erik
Herstal, Danasvej 15, om tilladelse til at
inddrage en 2-værelsers 1. sals lejlighed
i ejendommen til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

D.K..778.54.6-15.
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Blev imødekommet

24.2.1975.
b. Vedr. ejendommen Platanvej 31.
Ansøgning af 22.1.1975 fra Gunnar
Balling, Platanvej 31, om tilladelse til
at inddrage ovennævnte ejendoms 2-værelsers
stuelejlighed til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.

Blev imødekommet.

D.K..778.54.53-31.

c. Vedr. ejendommen Vibevej 8.
Ansøgning af 30.1.1975 fra Jørgen
Nielsen, Vibevej 8, om tilladelse til at
inddrage en 2-værelsers lejlighed på 1. sal
til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K..778.54.87-8.

Blev imødekommet.
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11. BYGGESAGER.
Ejendomsudvalgets indstilling
a. Vedr. matr.nr. 55 ch, Slagelse markjorder,
vedtoges.
Syrenvej 7.
Ansøgning af 27.11.1974 fra tømrer
Kurt Olsen,om tilladelse til at opføre en
tilbygning, indeholdende vindfang og cy
kelskur, i en afstand af 1,4 m fra skel
med en højde på 2,6 m (regnet til den halve
højde af gavltrekanten).
Projektets gennemførelse forudsætter
dispensation fra BR 72, kap. 3.2.2., stk.
2, vedr. afstandsforholdene (krav: min.
2,5 m) og stk. 5, vedr. højdebestemmelser
ane.
Naboen har erklæret sig indforstået
med projektets gennemførelse.
Ejendomsudvalget har 13.2.1975 ind
stillet, at ansøgningen imødekommes'på be
tingelse af,
at der ikke udføres vinduer mod skellet, og
at ydervæggen udføres som BD-bygningsdel 30.
Lb.nr. 29/73 II.
b. Vedr. matr.nr. 7 aæ, Slagelse markjorder,
Hans Tausensgade 36.
Ansøgning af 2Ö.1.1975 fra Inge Niel
sen, om tilladelse til at opføre carport
og udhus med en samlet længde på 11 m i
skel mod matr.nr. 7 aø, Slagelse markjor
der.
Projektets gennemførelse forudsætter
dispensation fra BR 72, kap. 3.2.3., stk.
5 a, hvorefter en sådan bygnings længde
ikke må være større end 8 m, når den er
placeret nærmere skel end 2,5 m.

Ejendomsudvalgets

indstilling

vedtoges.
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Ejeren af matr.nr. 7 aø har ved er
klæring af 26.1.1975 tiltrådt det ansøgte
projekt.
Ejendomsudvalget har 1J.2.1975 ind
stillet, at den ansøgte dispensation gi
ves .
Lb.nr. 45/75«

12. SKOLESAGER.
a.Timereduktion .til lærere i skoleåret
19?5/76.
Skolekommissionen og skoleudvalget har
29.1.1975 indstillet, at der - som følge
af deltagelse i årskursus på Danmarks Læ
rerhøjskole - bevilges følgende lærere
nedsættelse af det pligtige ugentlige ti
metal i skoleåret 1975/76 med:

Marievangsskolen:
Lone Kristensen ............................
Inge Møller .....................................
Nis Ivar Raun ................................

2 timer
6
3

Møllegårdsskolen :
Mogens Pedersen ............................
Hanne Søgaard ................................
Arne Nissen Hansen .....................
Bodil Nielsen......... ...................... ’

6
2
6
6

Nørrevangsskolen:
Knud Post .........................................
Olga Kragh Jørgensen ................

2
6

Søndermarksskolen :
Bent Wind Andersen .....................

2

ialt 41 timer,
hvilket vil medføre en -årlig udgift for
kommunen på ca. kr. 110.000,-.
Skoledirektøren har 29.1.1975 frem
sendt en for sent indkommet ansøgning fra
lærer Henning Vognsen, Marievangsskolen,
om reduktion med 2 timer ugentlig, - idet
skoledirektøren har bemærket, at der næp
pe er tvivl om, at ansøgningen ville kun
ne jævnpøres med ovennævnte anbefalede
ansøgninger, såfremt den havde foreligget
til skolekommissionens møde den 21.1.1975
Anbefalet af økonomiudvalget, her
under den for sent indkomne ansøgning.
D.K..851.11.
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Vedtoges, - herunder ansøgningei
fra Henning Vognsen.

b. Kørsel med skolebørn.
Ansøgning af 14.1.1975 fra rutebil
ejer Harald Jensen, Skellebjerg, om forhø
jelse af kilometerprisen fra kr. 2,50 til
kr. 3,- fra 1.1.1975 for kørsel med børn
fra Hallelevområdet til Nørrevangsskolen
og Møllegårdsskolen.
Skoleudvalget har 30.1.1975 indstil
let, at ansøgningen imødekommes, idet ud
valget har oplyst, at det vil medføre en
merudgift på kr. 4.428,- for resten af
skoleåret.
Anbefalet af økonomiudvalget.

24.2.1975.
Blev imødekommet.

D.K..851.121.71.

c. Ansøgning om tilskud til skoleophold.
Økonomiudvalget har 17.2.1975 ind
stillet, at der til Peter Thorlur.d Chri
stensen, Byvej 16, ydes et tilskud p4
kr. 880,- til et ophold på Brandbjerg
Højskole, Jelling, uanset åt der fra ung
domsskolenævnet foreligger indstilling,
tiltrådt af fritidskommissionen og skole
udvalget om, at der ikke bevilges til
skud, da familiens skattepligtige ind
komst ligger over den fastsatte grænse.

Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.
/

D.K..851.48.078.5.

13. SOCIALSAGER.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 10. marts
1975, kl. 19.00.

Fraværende : Ingen.
Et forslag fra E. Asmund om overførsel af pkt. 2 b til
behandling for lukkede døre blev forkastet med 9 stemmer mod
8 stemmer» idet 4 medlemmer undlod at stemme.
Til behandling forelå:
1. ■ EFTERRETNINGSSAGER ■
a. Skattedepartementets cirkulære af 6.2.1975
om de i henhold til ligningslovens § 8 A
godkendte foreninger og institutioner.

D.K..713.073.551.
b. Bekendtgørelse af 20.12.1974 af lov om ned
slag i skatteansættelsen for renteindtægter
m.v7. - vedlagt finansministeriets cirkulære af 20.12.1974 om en foretagen lovændring.
D.K..713.073.551.

c. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr.
620 af 20.12.1974 af lov om opkrævning af
indkomst- og formueskat for personer m.v.
Tgîï'JeTkatTr------------------- --------------------

D.K..713.073.551.
d. Skattedepartementets cirkulære af 19.11.1974
med vejledning til den mellem Danmark og
Zambia den 10710.1973 afsluttede overens
komst til undgåelse af dobbeltbeskatning
m.m., - vedlagt bekendtgørelse af overens
komst af 13.9.1973 med Zambia.
D.K..713.073.551.
e. Vejledning fra miljøstyrelsen, nr. 1/75,
om begrænsning af forurening fra dambrug.
D.K..777.8.628.39.073.551.

f. Miljøministeriets cirkulære af 6.1.1975 om
anvendelse og udlån af indbetalt frigørel
sesafgift og afståelsesafgift i henhold til
lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejen
dom, - vedlagt miljøministeriets bekendt
gørelse nr. 3 om samme.
D.K..777.8.711.4.
g. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 14 af
I7.I.1975 om ændringer i vedtægterne for al
mennyttige boTigaktieselskaberT
D.K..778.532.073.551.
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a" ~ “• Til efterretning,

10.3.1975.

h. Socialministeriets cirkulære af 13.12.1974
om alment læge- og tandlagetilsyn samt om
læge-, tandlage- og sygehusbehandling ved
anerkendte bprne- cg ungdomshjem.

D.K..342.7.073.551.

i. Undervisningsministeriets cirkulære af
13.2.1975 om ændring af cirkulære af 4.12.
1973 on tjenestetiden for folkeskolens
t jenes temænd.
D.K..351.11.073.551.

k. Fra miljøministeriet er fremsendt cirkulæ
re af 7.1.1975 om campingpladser m.v.
D.K..855.3.725.93.
l.

Finansministeriets bekendtgørelse nr. 623
af 20.12.1974 om ændring i landets inddeling i skyldkredse og vurderingskredse.

D.K..713.111.076.1.

m. Indenrigsministeriet har 27.2.1975 frem
sendt betænkning vedrørende den statslige
administration på amtsplanet, afgivet ai
et af ministeriet den 29.6.1972 nedsat
udvalg.
D.K..072.2.

2. A.UDRA3ENDER OG FORSLAG.
a.

Ændringer i revisionsregulativ.

I skrivelse af 17.3.1972 har Kommuner
nes Revisionsafdeling meddelt, at Tilsyns
udvalget og bestyrelsen for Kommunernes
Landsforening har godkendt, at der mellem
Revisionsafdelingen og den enkelte kommune
træffes aftale om stikprøvemæssig revision
under nedenstående forudsætninger:

2^3
Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges økonomiudvalgets
indstilling.

1. Der skal revideres mindst 30 % af bila
gene årligt, og alle forvaltningsområ
der skal være revideret i løbet af en
valgperiode.
2. Kræver en tilskudsgivende myndighed en
påtegning om, at fuldstændig revision
er foretaget, er Revisionsafdelingen
forpligtet til at foretage en sådan re
vision.
3. Revisionsafdelingen udvælger, hvor og i
hvilket omfang stikprøverne foretages
det enkelte år, men får i forbindelse
med regnskabsafslutningen lejlighed til
over for økonomiudvalget at redegøre for
revisionens arbejde det pågældende regn
skabsår.

371

10.3.1975.
• 4. Under hensyn til, at revisionen ved
stikprøver kræver et vist antal ensar
tede bilag, og dette vil for et kommune
regnskab sige, at der inden for de en
kelte konti skal være en vis ensartet
bilagsmængde, mener man foreløbig kun
at kunne træffe aftale om revision ved
stikprøver med kommuner, der har over
10.000 indbyggere.
Økonomiudvalget har 3.3.1975 indstil
let, at aftalen tiltrædes.
(Aftalen har hjémmel i det gældende
revisionsregulativs § 10 og kræver ikke om
arbejdelse af regulativet, men blot en ud
skrift af en eventuel vedtagelse i byrådet,
fremsendt til revisionen.
Revisionen er i øvrigt i de sidste
par år rent faktisk sket ved stikprøver som
foreslået^.

D.K..073.526.5.
b. Vedr. kasse- og regnskabsregulativ m.v.
Økonomiudvalget har 3.3.1975 til god
kendelse fremsendt:
1. forslag til kasse- og regnskabsregulativ,
2. forslag til anvisningsbeføjede , udpeget
i henhold til kasse- og regnskabsregulativets §§ 3 og 32, og
3. forslag til retningslinier for økonomi
rapportering, udarbejdet i henhold til
styrelsesvedtægtens § 24,stk. 3, og kas
se- og regnskabsregulativets § 48,
idet der i økonomirapporteringsreglerne
indføjes, at der tilstilles udvalg og by
råd regnskabsbalance pr. 1.7., ~ alt med
virkning fra 1.4.1975.
D.K..077.6.

Med 16 stemmer mod 3 stem
mer, idet 2 medlemmer und
lod at stemme, godkendtes
forslagene.

c. Tilskud til TRIM-komiteen.
Ansøgning af 24.1.1975 fra TRIM-komi
teen i Slagelse om et tilskud på kr. 1.000,til administration og drift af komiteen.
Sportsudvalget,har 12.2.1975 indstil
let, at der ydes et’tilskud på kr. 1.000,til formålet (konto 20 09 16 00 03» 1974/75»
Støtte til sport og andre ungdomsformål).
Anbefalet af økonomiudvalget.

Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges sportsudvalgets
indstilling.

D.K..078.51.
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d. Tilskud til S. 3.1, s Dameafdeling.

Ansøgning af 22.1.1975 fra Slagelse
Boldklub og Idrætsforening, dameafdelingen,
cm et tilskud til delvis dækning af udgif
ten ved 16 piger og 16 damespilleres tur
til Huskvarna i tiden 4.-6.4.1975. Den sam
lede udgift er anslået til kr. 4.980,-.

10.3.1975.
Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges sportsudvalgets
indstilling.

Sportsudvalget har 12.2.1975 indstil
let, at der ydes et tilskud på kr. 1.900,til formålet (konto 23 03 10 00 00, 1974/75,
Nordisk samarbejde).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..078.51.
e. Medlemstilskud til idrætsorganisationer.

Ansøgning af 5.2.1975 fra S.I.K.S. om
medlemstilskud til idræt foreningernes med
lemmer under 18 år.

Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges sportsudvalgets
indstilling.

Sportsudvalget har 12.2.1975 indstil
let, at der ydes et tilskud på kr. 15,pr. medlem, ialt fer 3.041 medlemmer kr.
45.615,- (konto 20 09 16 00 03, 1974/75,
Støtte til sport og andre ungdomsformål).
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..078.51.

f. Vedr. regulativ for ”Slagelse Kommunes
Vandforsyning”.
“
”
0

Forslagene blev tiltrådt.

Værkudvalget har 12.2.1975 i henhold
til henholdsvis § 15 og § 16 i ovennævnte
regulativ fremsendt:
a. Forslag til takstblad, gældende fra
1.4.1975 (taksterne godkendt ved be
handlingen af budget 1975/76).

b. Forslag til anlægsbidrag for ejendomme
og byggeri, der ønskes tilsluttet vand
forsyningen (samtlige priser er exel.
moms):
kr.

2.500,-

Række- og kædehuse, for
det første hus

-

2.500,-

Pr. efterfølgende hus
i samme byggeetape

-

1.250,-

1. Eenfamilieshuse

2. Etagebyggeri :
Den første lejlighed
For hver efterfølgende
lej lighed

2.500,-

625,-
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3. Industri, landbrug med
over 3 storkreaturer
samt institutioner
'betaler anlægsbidrag
efter målerstørrelse
efter følgende op
stilling:
3 - 5 m3 vandmåler
kr. 5.000,7 - 10 10.000,20 15.000,30 20.000,Anlægsbidrag for større må
lerenheder fastsættes af byrådet.
Såfremt der oprettes en stærkt
vandforbrugende virksomhed i et om
råde, således at særlige forøgelser
i vandledningsnettet bliver nødven
dig, kan byrådet fastsætte et sær
ligt bidrag herfor.
Hvor forøgelse af forbruget for
årsager udskiftning af en måler, be
tales yderligere anlægsbidrag som
fastsat for den pågældende måler
størrelse .
Bidrag for andre særlige for
brugere fastsættes af byrådet.
4. Hovedledninger til forsyning af ejen
domme uden for samlet bymæssig be
byggelse og i landområderne.
Der betales anpart til hoved
ledningen, der forsyner området.
Anparten udregnes efter kost
pris af ledningsanlæg og samlet an
tal ejendomme i området.
i
For ejendomme, der ikke til
sluttes, når forsyningsanlægget ta
ges i brug, tilføres anparten den
eventuelle årlige prisstigning, idet
procenten ved hvert regnskabsårs be
gyndelse fastsættes af økonomiudvalget
på grundlag af Dansk Vandteknisk For
enings index for vandledningsarbej
der.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..824.11.628.1.077.6.

g. Vedr. godtgørelse for deltagelse i
ungdomsskoleundervisning og fritidsundervisning for voksne fra eleverne's
hjemstedskommuner.
Fuglebjerg kommunalbestyrelse har
13.1.1975 forespurgt, om Slagelse kommu
ne er indforstået med at indgå en af
tale, hvorefter opkrævning af ovennævnte
undlades•
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Forespørgslen besvares benægtende.

Skoleudvalget har 28.2.1975 bemærket,
at udvalget ikke kan anbefale ordningen,
der vil betyde en mindreindtægt for Sla
gelse kommune på ca. kr. 50.000,- pr. år.
D.K..851.483.073.551.
h. Interessegruppevirksomhed for sommeren

Med 19 stemmer mod 2 stem
mer blev forslagene tiltrådt.

Fra fritidsnævnet er med fritidskom
missionens og skoleudvalgets tiltræden
fremsendt 120 ansøgninger om interesse
gruppevirksomhed for børn og unge i som
meren 1975 med forslag til diverse betin
gelser for gruppernes godkendelse.
Under forudsætning af godkendelse af
disse betingelser vil den samlede udgift
til interessegrupperne udgøre kr.
118.665,59, hvoraf kommunens andel ud
gør kr. 45.371,87.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.483.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Tillægsbevilling til konto 16.
Skoleudvalget har 17.2.1975 ansøgt om
en tillægsbevilling på kr. 20.000,- til
konto 16 61 01 01 06, 1974/75, Ungdomssko
lens lønninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..851.073.521/526.
b. Tillægsbevillinger til konto 11, Admini
strationsudgifter, 1974/75.
Økonomiudvalget har 3.3.1975 på grund
lag af en udarbejdet økonomirapport for
konto 11, (bortset fra socialforvaltningens
område), indstillet, at der gives følgende
tillægsbevillinger, såvel positive som ne
gative,«til budget 1974/75:
Overskri- Bespareldelser
' ser
kr.
kr.
11 01 01 00 03:
Vederlag, pension samt
understøttelse til
borgmestre .......................
5.700,
11 01 03 00 04:
Mødediæter og fælles
forsikringer ................... 36.OOO,11 01 04 00 50:
Andre mødeudgifter ...
9.000,-

244
Bevilgedes.

Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges•
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11 01 05 00 05î
Rejse- og repræsenta
tionsudgifter ..............
11 01 06 00 00:
Revision .........................
11 01 07 00 06:
Kontingent til kommu
nale sammenslutnin
ger .................................... i

5.800,-

50.000,-

17.700,-

11 01 08 03 03:
Bekendtgørelser .........
11 01 08 04 00:
Porto ................................
45.000,11 01 09 03 09:
Gas, el, vand og var
me ....................................... 15.200,11 01 09 04 06:
Rengøring .......................
24.300,11 01 09 06 00:
Telefonabonnement for
rådhusets central ...
11 02 01 00 07:
Lønninger .......................
68.700,11 02 03 00 08:
Pensionsforsikrings 
præmier ............................ 136.500,11 02 04 00 03:
Direkte udbetalt pen
sion og understøttel
se .................................. ..
25.000,11 02 05 00 09:
Kontorholdsudgifter . 6O.OOO,11 02 08 00 05:
EDB-arbejde ......... ....
11 02 09 00 00:
Provision til banker
ne for modtagelse af
indbetalinger ..............
11 03 02 00 06:
Andre udgifter ............
11 03 03 00 01:
Udgifter ved lignings
kommissionens møder,
herunder formandens
kontorhold .....................
11 04 01 01 01:
Lønninger .......................
90.500,11 04 01 02 09:
Kørselsudgifter .........
11 04 03 00 05:
Pensionsforsikringspræmier ............................
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10.800,-

13.100,-

15.400,-

35.000,73.700,-

I2.3OO,-

7.700,-

9.500,-

10.3.1975.
11 04 07 00 07:
Andre udgifter, kur
susudgifter ..................
11 04 15 01 08:
Lønninger *.......................
12.100,11 04 17 00 01:
Direkte udbetalt
pension og understøt
telse ................................
5.700,11 04 22 00 09:
Mikrofotografering .. 26.000,11 04 23 00 04:
Teknisk assistance .. 30.000,11 11 01 00 01:
Udpantningsgebyrer ..
11 13 16 00 00:
Vestsjællands voksen
undervisningscenter .
I alt tillægsbevil
linger .............................. 598.500,-

13.000,-

24.100,36.000,-

315.300,-

D.K..073.521.74/75.
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Por?lukkede døre.
4. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Vedr/ ejendommen Fruegade 14.
Økonomiudvalget har 3.3.1975 indstil
let f at det ved en licitation den 26.2.1975
indkomne laveste tilbud - kr. 6.532,- fra
Egelunds Entreprenør og Maskinudlejning
v/Erik Christensen, Stenlille, antages.
Såfremt indstillingen godkendes, vil
en tillægsbevilling på kr. 6.750,- til kon
to 71 70 04 40 07, 1974/75, være nødvendig.
(løvrigt er den 24.2.1974 modtaget en
henvendelse fra Foreningen til Bevaring af
gamle Bygninger og Mindesmærker i Slagelse
og Omegn, om bygningens bevaring).

D.K..073.511.1.

378

22|5
På foranledning af et frem
sendt tilbud har Økonomiud
valget indstillet, at-ejen
dommen overdrages til Fæl
lesorganisationens Boligfor
ening for kommunens købsprii
grundværdien,og at kommunen
erklærer at overveje velvil
ligt at yde tilskud til re
staureringen, hvorefter spøi
målet om nedrivning bortfalt
-Med 19 stemmer, idet 2 med
lemmer undlod at stemme, vet
toges økonomiudvalgets ind-’
stilling om ejendommens ovei
dragelse til Fællesorganisa
tionens Boligforening.

b. Vedr. rådhusets skrive- og maskinstue.
Økonomiudvalget har 3.3.1975 indstil
let, at der indkøbes en ny offsetmaskine
med tilhørende sorteringsanlæg - udgift
i alt ifølge tilbud kr. 121.628,- samt at
skrive- og maskinstuen flyttes - håndvær
kerudgifter anslået til kr. 25.500,-.
Udvalget har endvidere indstillet, at
udgiften afholdes af rådhusfonden (konto
59 11 00.00 50).
D.K..073.54.
D.K..073.532.

Vedtoges.

c. Forslag fra borgmesteren om;at der foreta
ges indberetning til valgbarhedsnævnet i
nenhold til valglovens § 34 a.
D.K..074.

Der foretages indberetning
vedrørende Helmuth Andersen.

d. Losseplads ved Næsbystrand.
Vejudvalget har 24.2.1975 som følge
af,at'udvidelsen af Holmstrup losseplads
endnu ikke er udført, indstillet, at en med
gårdejer Ejvind Abrahamsen, Næsbystrand,
- indgået overenskomst, hvorved Slagelse kom
mune får dispositionsret over den nordlig
ste del af lossepladsen i tiden 1.3.1975
til 30.9.1975 for aflæsning af affald, der
ikke kan modtages på kommunens forbrændingscentral, godkendes.
Anbefalet af økonomiudvalget under for
udsætning af, at der arbejdes med at gøre
Næsbystrandordningen permanent og at opgi
ve Holmstrupløsningen.
D.K..777.8.628.443.

Vedtoges under den af økono
miudvalget nævnte forudsæt
ning.

e. Tillægsbevilling til konto 22.
Ansøgning af 18.12.197** fra brandkommissior.en om en tillægsbevilling på
kr. 8.000,- til konto 22 01 03 00 08,
1974/75, til dækning af udgiften ved iso
lering af loftet i depotmesterlejligheden
i brandstationen.
Brandinspektøren har 13.2.1975 frem
sendt 2 indhentede faste tilblid'(begge
incl. moms) fra:
a. tømrermester Gunner Nielsen,
kr. 11.500,b. tømrermester P. Brodthagen,
kr. 9.638,85.
Såfremt det billigste tilbud accep
teres, vil en tillægsbevilling på kr.
3.5OO,- være fornøden.
økonomiudvalget har 24.2.1975 ind
stillet, at tilbuddet fra tømrermester
Brodthagen antages, og at der gives til
lægsbevilling på kr. 3.500,-.
D.K..784.073.54.

10.3.1975.
Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

f. Etablering af fortov i GI. Næstvedvejs øst
side .
Vej udvalget har 20.2.1975 indstillet,
at byrådet træffer beslutning om i henhold
til kapitel 5 i lov om offentlige veje at
erhverve de nødvendige arealer m.v. til
gennemførelse af projektet vedrørende etab
lering af fortov i GI. Næstvedvejs østside.
Endvidere indstiller udvalget, at de
forlig, som ved åstedsforretningen er ind
gået med samtlige berørte grundejere, god
kendes af byrådet.
Forligene medfører, at kommunen skal
udbetale en kontant erstatning på ialt
kr. 450,- samt udføre mindre naturalydel
ser i forbindelse med projektets gennemfø
relse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.

Vedtoges.

g. Egebskvej, Stillinge Strand.
Vejudvalget har 21.2.1975 indstillet,
at byrådet træffer beslutning om at afvise
an klage over, at grundejerne ved østsiden
af den private fællesvej Egebækvej har ind
draget et som vejareal udlagt areal på
4 m bredde til haver.
Klagen foreslås afvist under henvis
ning til, at arealet efter det oplyste al
drig har været benyttet som vej, men i over

Vedtoges.
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20 år upåtalt har været inddraget under
ejendommenes arealer som haver. Det må der
for antages, at grundejerne har erhvervet
arealerne til fri rådighed ved frihédshævd.
D.K..811.
h. Byrådsmedlem Merete Astrup har 20.2.1975
fremsendt en klage over sagsbehandlingen
i socialudvalget i forbindelse med besæt
telse af en assistentstilling ved fritids
hjemmet Ringparken.
Socialudvalget har fremsendt en rede
gørelse i sagen.
D.K..842.11.

5. PERSONALESAGER.
a. Kommuneassistent i skatteinspektoratet.
Ansøgning af 3.3.1975 fra vikar Kir
sten Rasmussen, skatteinspektDratets ejen
domskontor, om fast ansættelse.
Økonomiudvalget har 3.3.1975 indstil
let, at der normeres yderligere en stilling
som kommuneassistent i skatteinspektoratet,
at der gives tillægsbevilling til konto
11 02 01 00 07, Lønninger, 1975/76, på
kr. 72.000,- samt at Kirsten Rasmussen an
sættes i stillingen.
D.K..075.5.084.

246
Med 17 stemmer mod 2 stem
mer, idet 2 medlemmer var
midlertidigt fraværende, ved
toges økonomiudvalgets ind
stilling.

b. Ansættelse som tjenestemænd.
Økonomiudvalget har henholdsvis 10.
og 17.2.1975 indstillet, at
1. kontorassistent Ina Birthe Jensen, ci
vilforsvarskontoret, og
2. kontorassistent Lis Nielsen, kassekon
toret,
meddeles tjenestemandsansættelse fra hen
holdsvis 1.4.1975 og 1.2.1975.
D.K..075.5.084.

Vedtoges med alle stemmer
mod 1 (M. Elvensø, der ikke
kunne gå ind for tjeneste
mandsansættelse ) •

c. Varig tjenestemandsansættelse efter prøve

Vedtoges med alle stemmer
mod 1 (M. Elvensø, der ikke
kan gå ind for tjenestemands
ansættelse)•

tid.

:

'

:

Socialudvalget har 10.2.1975 indstil
let, at kommuneassistent Jette Axeltoft
Frederiksen? social- .og sundhedsforvalt
ningen, ved prøvetidens udløb den 28.2.
1975 meddeles varig tjenestemandsansæt
telse.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.
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De faldne udtalelser blev
taget til efterretning.

d. Deltidsbeskæftiget teknisk tegner-elev
Tpraktikant V.
Værkudvalget har 12.2.1975 indstillet,
at teknisk tegner-elev Hanna Konyher, der
i 1974 har været ansat på el- og varmeværkets^tegnestue, fortsætter sin beskæftigel
se dér indtil udgangen af 1975, med afløn
ning som teknisk tegner-elev efter et ti
metal på 20 timer ugentlig, - uanset at
der er ansat en ny elev for 1975Anbefalet af økonomiudvalget, således
at ansættelse finder sted som midlertidig
medhjælp indtil 31.12.1975.
D.K..824.11.621.311.084.

6. KØB AF EJENDOMME.
Vedr. ejendommen matr.nr. 11, Slagelse by
grunde, Bredegade 9«
Økonomiudvalget har 24.2.1975 indstil
let, at ovennævnte ejendom købes for kr.
260.000,-, heraf kr. 6O.OOO,- kontant og
resten ved gældsbreve til afdrag over 1Û år
med 10 % årlig rente, og således at priori
teterne i ejendommen indfries af sælgeren,
Orla Wichmann.
D.K..073.511.1.

7. UDSTYKNINGSSAGER.
Udstykningsplan for matr.nr. 4 m, 4 q og
52 a, Slagelse markjorder.

10.3.1975.
Vedtoges, - således som an
ført af økonomiudvalget.

247
Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges økonomiudval
gets indstilling.

248
Økonomiudvalgets indstilling
vedtoges.

Ansøgning af 24.1.1975 fra landin
spektør P. Toft Jensen for hestehandler
Knud Hansen, Møllegården, om godkendelse
af udstykningsplan for ovennævnte ejendomme,
der agtes udstykket i parceller til helårs
beboelse .
Økonomiudvalget har 3.3.1975 indstil
let, . at ansøgningen godkendes på de be
tingelser, der fremgår af et af stadsinge
niøren udarbejdet forslag til parcelsalgs
erklæring, - med den tilføjelse, at det er
en betingelse, at hele matr.nr. 4 e af
Slagelse markjorder erhverves fra kommunen
for en pris af mindst vurderingsprisen.
D.K..777.8.711.5.
D.K..073.511.2.
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8..BOLIGSAGER.
a. Vedr. ejendommen Elmevej 4.
Ansøgning af 11.2.1975 fra ejendoms
.
mægler Evald Andersen for Slagelse Andels
svineslagteri om tilladelse til at sam
menlægge ejendommens to lejligheder til een
lejlighed.
Boliganvisningsudvalget kunne 27.2.
1975 ikke anbefale ansøgningen.
D.K..778.54.7-4.

b. Vedr. ejendommen Hans Tausensgade 39»
Ansøgning af 11.2.1975 fra Ingemann
Olsen om tilladelse til at inddrage ejen
dommens 1. sals lejlighed til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne 27.2.
1975- ikke anbefale ansøgningen.

249
Med 14 stemmer mod 5 stem
mer, idet 1 medlem var mid
lertidigt fraværende, og 1
medlem undlod at stemme,
kunne ansøgningen ikke imøde
kommes.

Kunne ikke imødekommes.

D.K..778.54.17-39.

c. Vedr. ejendommen Nytorv 8.
Ansøgning af 19". 2.1975 fra I/S Junet
om’tilladelse til at inddrage en 1. sals
lejlighed i ovennævnte ejendom til erhvervs
formål.
Boliganvisningsudvalget kunne 27.2.
1975 ikke anbefale ansøgningen (2 medlem
mer af udvalget kunne anbefale ansøgningen).
D.K..778.54.46-8.

Tilbagesendtes til bolig
anvisningsudvalget til yder
ligere belysning af sagen.
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9. BYGGESAGER.
&. Vedr. matr.nr. 10 br, Kr. Stillinge, Rosen
vænget 5»
Ansøgning af 6.2.1975 fra Finn Hunderup. om tilladelse til i forlængelse af
et eksisterende udhus at opføre en carport«
nærmere skel end 2,5 m.
Projektets gennemførelse forudsætter
dispensation fra BR 72, kap. 3.2.<3., stk.
5, idet det eksisterende udhus og den pro
jekterede carport har en samlet længde langs
skel på 12 m (tilladt: 6 m).
Ejendomsudvalget har 27.2.1975 ind
stillet, at den ansøgte dispensation gives.
Lb.nr. 475/72 II.
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Ejendomsudvalgets indstil
ling Vedtoges.

b.•Matr.nr. 7 fø og 7 gp, Holmstrup, Orgel
vej
Ansøgning af 6.2.1975 fra Anders Søgaard og Annette Nielsen, Orgelvej 4, om
principiel tilladelse til at opføre garage
og redskabsrum med en samlet længde i skel
på 12 m, idet 6 m vedrører skel mod nord
vest og 6 m mod nordøst(dispensation fra
BR 72, kap. 3.2.}., stk. 5 a, der foreskri
ver, at bygninger ikke må have større læng
de end 8 m i skel).
Ejendomsudvalget har 27.2.1975 ind
stillet, at der gives den fornødne dispen
sation på betingelse af, at ansøgerne samt
naboen på matr.nr. 7 ga, Holmstrup, begge
tiltræder en af bygningsinspektoratet fast
lagt niveauplan.
Lb.nr. 497/72 II.

10.3.1975.
Ejendomsudvalgets indstil
ling vedtoges.

c. Vedr. matr.tr. 3 ld, Holmstrup, Frodesvej 33.
Bygningsinspektoratet har 18.2.1975
indberettet, at man ved behandlingen af
projekt og udstedelsen af byggetilladelse
til opførelse af carport med udhus på oven
nævnte ejendom ikke var opmærksom på, at
bygningens tag bestod af PVC-plader, der
er af brændbart materiale.
Først ved syn til bygningsattest blev
det konstateret, at bebyggelsen er i strid
med bygningsreglementets kap. 6.10, stk.
2c og 2e,der kun tillader opførelse af car
porte . sammenbyggede med andre bygninger og
nærmere skel end 2,5 m, såfremt de enten er
forsynet med brandmur i skel eller er helt
åbne konstruktioner med tag af ubrændbart
materiale.
Ejendomsudvalget har 27.2.1975 indstil
let, at der gives dispensation fra ovennævn
te bestemmelser, idet der på naboejendommen
ikke findes bebyggelse i en tilsvarende
større afstand fra skellet (5 m), og det ved
tinglysninger er sikret^at ny bebyggelse hol
des i mindst denne større afstand, - (på
nabogrunden er tinglyst en bebyggelsesaf
stand på 7,76 m fra dennes sydskel, og are
alet langs vestskel er tinglyst friareal).
Lb.nr. 106/73 II.

Ejendomsudvalgets indstil
ling vedtoges.

d. Vedr. matr.nr. 12 az, Kirke Stillinge,
Ternevej 5«
Ansøgning fra tømrer Jørgen Henriksen,
om tilladelse til at udvide eksisterende
sommerhus med et ”allrum” beliggende 3>7 m
fra skel mod matr.nr. 12 be., - hvorved pro
jektet forudsætter en dispensation fra

Ejendomsudvalgets indstil
ling vedtoges.
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bygningsvedtægtens $ 19, stk. 3 c. der
foreskriver, at bygninger skal holdes mindst
5 m fra naboskel.
Ejendomsudvalget har 27.2.1975 ind
stillet , at den ansøgte dispensation gives.
Lb.nr. 90/75.
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10. SKOLESAGER.
a. Skolekommissionen har 28.2.1975 indstillet.
at følgende efter ansøgning bevilges or
lov uden løn i’skoleåret 1975/76:
1. lærer Edith Nørgpard, Nørrevangsskolen,
2. børnehaveklasseleder Vivi Steensberg,
Nørrevangsskolenj og
3. lærer Steen Jespersen, Østre skole.

Vedtoges.

D.K..851.11.
b. Skolekommissionen har 28.2.1975 indstillet.
at 4q fQikfiäkQieiarere efter ansøgning be-.
vilges timenedsættelse niod tilsvarende løn
nedgang i skoleåret 1975/76.

Vedtoges.

D.K..851.11.

2\
11. SOCIALSAGER.
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Slagelse byråds ordinære møde mandag den 24. marts
1975, kl. 19.00.

Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:
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1. EFTERRETNINGSSAGER.

a. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 24
af 23.I.I975 om ændring af bekendtgørelse
cm afgivelse af oplysninger efter skatte
kort rolloven n t 7»

a.-s. Til efterretning,

D.K..713.073.551.
b. Nyt fra miljøstyrelsen, nr. 2-1975, " Mi lj-d beskyt te Ise s loven s administration,
klagesager, fortolkninger m.v.11

D.K..777.9.623.39.O73.55I.

c. Vejledning fra miljøstyrelsen, nr. 2/1975*
- "Hydrogeologisk kortlægning, vandforsynlr.gsplanlægnlng m.v.17

D.K..777.8.628.39.073.551.

d. Miljøministeriet har 14.3.1975 til orien
tering fremsendt forslag til lov om kom
muneplanlægning.

D.K..777.8.711.1.

e. Miljøministeriet s bekendtgørelse nr. 31
af 4 .2.1975 af forretningsorden for taksa
tionskommissioner samt overtaksationskomr.iscionen i henhold til by- og landaonelover..
D.K..777.8.7II.4.O73.55I.
f. Cirkulæreskrivelse af 26.2.1975 fra mini
steriet for offentlige arbejder om mulig
hederne for besparelser på vejbelysnir.gs-

D.K..911.625.745.8.
g. Sikringsstyrelsens cirkulære af 5.3-1975
cm pristalsregulering af de i lov om bør
netilskud og andre familieydelser nævnte
ydelser.
D.K..842.176.073.551.
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h. Sikringsstyrelsens bekendtgørelse af 25.2.
1975 om pristalsregulering af begravelses
hjælpen efter lov om offentlig sygesikD.K..848.073.551.

i. Socialministeriets bekendtgørelse af 26.2.
1975 om regulering af dagpengegivende ind"
tægter, pr. 31.3.1975.
D.K..848.073.551.

k. Socialministeriets bekendtgørelse ni*. 25
af 29.I.1975 om ydelse^af sygehjælp til
personer med bopæl i Danmark eller i
Grønland under midlertidigt ophold på
Færøerne.
D.K..848.073.551.
1. Indenrigsministeriets cirkulære af 20.2.
1975 om afgrænsningen af behandlingsred
skaber, hvortil udgiften afholdes af
sygehusvæsenet.

D.K. .848.073.551.
m.

Sikringsstyrelsens cirkulære af 19.2.
1975 om folke-, invalide- og enkepensio
nens størrelse pr. 1.4.1975?

D.K..848.431.073.551.
n. Cirkulæreskrivelse af 13.3.1975 fra Kom
munernes Landsforening angående overla
delse af økonomiske beføjelser til skole
nævn .
D.K..85i.073.52i.
o. Cirkulæreskrivelse af 11.3.1975 fra Kommu
nernes Landsforening vedrørende dyrtids
regulering pr. 1.4.1975 til tjenestemænd
m.fl. samt fortsat tilbageholdelse som
opsparing af en tredjedel af visse dyr
tidstillæg.

D.K..087.41.003.13.

p. Vestsjællands amtskommune, teknisk udvalg,
har 3.3.1975 fremsendt analysejournaler
for udløb fra kommunens spildevandsanlæg.
D.K..777.8.628.2.
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q. Cirkulæreskrivelse af 13.3.1975 fra Kom
munernes Landsforening vedrørende ärbejdstidsnedsættelse pr, 1.12.1974 og bogbusgodtgorelse til bibliotekarer.
D.K..832.

r. Cirkulæreskrivelse af 4.3.1975 fra Kom
munernes Landsforening vedrørende planlæg
ning af de ädmihistrativé opgaver i kom
munerne 1 forbindelse med bistandslovens
gennemførelse.
D.K..841.8.

s. Beretning fra Slagelse Centralbibliotek
for 1973z74.

D.K..852.077.7.
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2. ANDRAGENDER CG FORSLAG.
a. Vedr. interne posteringer i budget_og
skab .

regn

Økonomiudvalget har 17.3.1975 indstil

Med 19 stemmer mod 2 stemmer
Vedtoges økonomiudvalgets
indstilling.

let,

at intern forrentning og afskrivning samt
overførsel af administrationsudgifter
afskaffes fra og med budget 1976/77 og
regnskab 1975/76, i de tllfaélde hvor
det er uden betydning for skatteudskriv
ningen (rene versurposteringer), sämt

at der foretages beregning af andel i ad
ministrationsudgift vedrørende forbræn
dingsanlæg og rensningsanlæg, hvilket
iKke nldtil er sket.

D.K..073.52.
b. Borgmesteren har 7-3.1975 foreslået, at
byrådets ordinære møder i 1975/76 afholdes
den 2. og 4. manaag i hver måned, kl. 19.00
på rådhuset.

Vedtoges.

D.K..077.6.

c. Tilskud til Slagelse Gymnastikforening.

Ansøgning af 27-1.1975 fra Slagelse
Gymnastikforening om et tilskud på kr.
1.320,- til delvis dækning af rejseudgif
terne 1 forbindelse med 3 gymnastikholds
venskabsbesøg i Huskvarna i tiden 28.2.2.3.1975.

Med 19 stemmer mod 2 stemmer
vedtoges sportsudvalgets
Indstilling.

Sportsudvalget har 6.3-1975 indstil
let, at der ydes et tilskud på kr. 1.320,idet udgiften forslås afholdt på konto
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23 03 10 00 00, 1974/75» Nordisk Samarbej
de.
* Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..078-51.
d. Tilskud til Slagelsekoret.
Ansøgning af 5.2.1975 fra Slagelse
koret om et tilskud i anledning af et be
søg af et tysk mandskor fra Bad Salzdet
furth. De to kor vil synge ved en offent
lig koncert pinselørdag.
Kulturudvalget har 25-2.1975 med 4
stemmer mod 1 (Mogens Elvensø) indstillet,
at der ydes et tilskud på kr. 1.000,- (kon
to 23 05 35 00 04, Diverse, 1975/76» eller
Kinos kulturelle fond).
Økonomiudvalget har 10.3-1975 anbefa
let kulturudvalgets flertalsindstilling.

Med 19 stemmer mod 2 stemmer
vedtoges kulturudvalgets’
flertalsindstilling. Tilskudet afholdes over konto
23-

D.K..078.51.

e. Økonomiudvalget har 10.3.1975 indstillet, at Indstillingerne vedtoges;
der, - 1 en forsøgsperiode på 3 måneder fra
den 1.4.1975 - indføres flexibel arbejdstid
for det administrative personale ved kommu
nen efter følgende regler:
1. Flxtlden
fastsættes til perioden kl.
09.00-13.00 dagligt, dog
torsdag tillige kl. 15.OO18.00. I flxtlden skal alle
medarbejdere være til stede.
2. Flextiden
fastsættes til de øvrige pe
rioder mellem kl. 07.0018.30 ugens fem første dage.
Normtiden
udgør
1 henhold til overens
3.
(det antal komsten 40 timer ugentligt
timer en
Inclusive J times betalt
medarbejder spisepause daglig, - det vil
skal præ
sige registreret ugentlig
stere 1 en normtid: 371 time. Der skal
given pe
afholdes mindst 30 minutters
riode)
frokostpause, i hvilken
flexnøglen fjernes fra tælle
værket .
4. Ordningen
alt personale ved de kommu
omfatter
nale kontorer, bortset fra
de kommunale værker og cen
tralbiblioteket. I øvrigt er
undtaget fra ordningen: om
stillingsdame, rådhusbetjen
te, kommunegartner, vej assi
stent, skoledirektør, fri
tidskonsulent, stadsingeniør
samt det personale, der har
arbejdsområde uden fast ar
bejdstidsnorm (ekspeditions-
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sekretærer og højere charge),
- idet dog sidstnævnte kan
indgå under ordningen, såfremt
de selv udtrykker ønske herom.
Endvidere indstilles kontorernes åb
ningstid ændret, idet denne foreslås fastsat
til mandag - fredag kl. IO.OO-I3.OO, - tors
dag dog tillige kl. i5.OO-l8.OO.
Endelig har økonomiudvalget indstillet,
at der bevilges kr«. 9»000>- til leje af
apparatur til prøvetiden.
D.K..088.7.
f. Fisketorvet som gågade.
Med 19 stemmer mod 2 stemmer
Vejudvalget og økonomiudvalget har
vedtoges indstillingen.
13.3.1975 indstillet, at der træffes prin
cipbeslutning om gennemførelse af et pro
jekt til omdannelse af Fisketorvet til gå
gade mellem GI. Torv og Nytorv.
Projektet indebærer:
at der i forlængelse af gågaden anlægges
et ca. 5 m bredt fortov 1 den sydlige
side af Nytorv - Smedegade - Rådhusplad
sen,
at trafikken ensrettes fra Rådhuspladsens
østside ad Smedegade - Nytorv - Nygade Løvegade til H.P. Hansens Plads,
at Ingemannsvej ensrettes fra Skolegade mod
Parkvej,
at trafikken på Nytorv omlægges, således at
både den østlige og den vestlige køre
bane ensrettes fra Smedegade mod Nygade,
at der på Nytorv indrettes terminal for
rutebiler, bybusser og taxa,
at antallet af parkeringspladser på Nytorv
Indskrænkes, idet der samtidig indføres
1-times parkering,
at trafikken på Rådhuspladsen vendes, såle
des at der bliver Indkørsel mod vest og
udkørsel mod øst,
at der udføres lysregulering og fodgænger
felter ved udkørslen fra Rådhuspladsens
østlige kørebane til Smedegade,
at der udføres lysregulering og fodgænger
felter ved Skolegades udmunding i Smede
gade, idet der samtidig gennemføres en
vejudvidelse i krydset, og
at der udføres lysregulering og fodgænger
felter ved Fruegades udmunding i Skovsø
gade, idet der samtidig gennemføres en
vejudvidelse 1 krydset.
Såfremt der træffes principbeslutning
om projektets gennemførelse, vil vejudvalget
senere fremsende detailprojekt, etapeplan,
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overslag og betalingsplan til byrådets ende
lige godkendelse, ligesom udvalget vil op
tage kontakt med politimesteren, taxi, rute
bilejerne og Slagelse bybus, samt repræsen
tanter for de erhvervsdrivende ved Fiske
torvet.
D.K..811.

S’ Sti mellem Astersvej og svømmehallen.
Vejudvalget har 11.3.1975 fremsendt
et af stadsingeniørens kontor udarbejdet
projekt og overslag vedrørende anlæg af
en sti fra Astersvej under Antvorskov Alle
til svømmehallen, tillige omfattende par
keringspladsen lncl. belysning, beplant
ning og grønt område ved Astersvej samt
pumpebrønd til afvanding af tunnel. Ud
gifterne er artslået'til kr. 15O.OOO,-,
der ét'afsat på anlægsbudgettet for 1975/
76.
Vejudvalget har samtidig ansøgt om
en bevilling på kr. 15O.OOO,- til konto
71 19 26 00 05* 1975/76, Sti mellem
Astersvej og svømmehallen, og foreslået,
at arbejdet ved anlæg af stien og de til
grænsende grønne områder udføres af
kommunens egen ehtreprenørafdellng og
gartnerafdeling.
Anbefalet af økonomiudvalget, herunder
at den ansøgte bevilling gives.
D.K..811.

h. Vedr. Vestmotorvejen parcel 15 j RingstedSkovse, byggelinieprojekt Pedersborg-Skovse.
Vejdirektoratet har 12.2.1975 1 med
før af § 35 1 lov om offentlige veje anmo
det om en udtalelse for så vidt angår de
på 3 fremsendte planer viste revisioner
af de 1 1961 tinglyste byggelinier.
Vejudvalget har 6.3.1975 indstillet,
at Slagelse kommune erklærer sig indfor
stået med byggelinierne, dog således, at
vejdirektoratets opmærksomhed henledes på,
at der på matr.nr. 2 k, Skovse by, som
helt er omfattet af byggelinien, er opført
et nyt beboelseshus 1 1974 med byudvik
lingsudvalgets og fredningsnævnets godken
delse .
Økonomiudvalget har 17.3*1975 anbefa
let vejudvalgets indstilling, med den tilfø
jelse, at det bemærkes, at parcelhuset er
genopført efter brand.

D.K..8II.625.7II.I.
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M. Elvensø fremsatte et æn
dringsforslag, hvorefter ar
bejdet udbydes 1 licitation.
Dette forslag blev forkastet
med 19 stemmer mod 2 stemmer.
Herefter vedtoges med 19
stemmer, idet 2 medlemmer
undlod at stemme, vejudval
gets forslag, idet der sam
tidig blev givet den ansøgte
bevilling.

Forespørgslen besvares som
Indstillet af vejudvalget
med den af økonomiudvalget
foreslåede tilføjelse.

24.3.1975.

1. Vestmotorvejen ved St. Frederlkslund.
Vej udvalget har 6.3*1975 indstillet,
at spørgsmålet om en underføring under mo
torvejen i Overdrev-skoven påny rejses over
for vejdirektoratet og fredningsplanudval
get under henvisning til:
at fredningsnævnet den 15.1.1975 har udtalt,
at hævnet er sindet at bestemme, at dyre
haven skal åbnes for almenheden, og
at KrøJerupveJ ikke vil blive retableret,
hvilket var en forudsætning ved de tid
ligere forhandlinger mellem kommunen og
motorvej skontoret.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..611.625.711.1.

Vedtoges.

k. Vedr. årsafregning med fjernvarmeforbrugerne.
Værkudvalget har 4.3.1975 - af hensyn
til beregningen af den endelige m3-afgift.
for fjernvarmeleverancer i 1974/75 fremsendt
et skønnet årsregnskab for 1974/75 - og
Indstillet :
a. Uændret fast afgift 3,2 øre/kcal/h,
b. uændret målerafgift, og
c. en stigning i m3-afgiften på 10 % fra
kr. 3,70 til kr. 4,10/m3.
Anbefalet af økonomiudvalget, idet det
overfor udvalget er oplyst, at der trods for
højelsen normalt for den enkelte forbruger
vil blive tale om tilbagebetaling ved den
endelige afregning, idet det ved beregning
af å conto afregning benyttede m3-antal er
for høj t.

Med 17 stemmer, idet 4 med
lemmer undlod at stemme, ved
toges værkudvalgets indstil
ling.

D.K..824.11.697.34.003.13.
1. Ændring i tarifferne for fjernvarmeleverancer i 1975'76 og tillægsbevilling til kon
to 19.
Værkudvalget har 4.3.1975 Indstillet,
at de for 1975/76 fastsatte afgifter for
fjernvarmeleverancer ændres til:
Energiafgift:kr. 3,65 pr. m3
(fra kr. 4,35)
Fast, årlig afgift: 5,5 øre pr. kcal/h
(fra 3,5 øre).
Afgiftsændringerne påregnes at ville
medføre en mindreudgift på kr. 134.000,på konto C5 30 00 00 01, Køb af varme,
1975/76, og en tilsvarende mindreindtægt
for konto for salg af varme fra forbræn
dingscentralen, hvorfor en tillægsbevilling
på det nævnte beløb vil være fornøden til
konto 19 07 04 GC 50.
Herudover er der i det reviderede budget
regnet med mindreudgift til køb af brændsel

Indstillingerne vedtoges.
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på kr. I.O52.7OO,- og nedsættelse af ekstra
ordinær afskrivning på anlæg med kr. 150.000,-,
således at budgetbalancen i forhold til det
vedtagne budget går ned med kr. 1.336.700,fra kr. 12.585-300,- til kr. 11.248.600,-.
Anbefalet af økonomiudvalget > " idet det
overfor udvalget er oplyst, at ændringen i
gennemsnit vil være neutral overfor forbru
gerne .
Udvalget har endvidere indstillet, at
budgetændringerne på konto 5 godkendes, samt
at tillægsbevillingen til konto 19 gives.

D.K..824.ll.697.34.OO3.i3.
m. Kunstindkøb til Rådhuset.
Økonomiudvalget har 17.3.1975 indstil
let, at der af kunstmaleren Jens Kantsø købes
et billede udført efter de ved skattein
spektoratet udstillede 2 skitser. Billedet
foreslås ophængt ved skatteinspektoratet,
og udgiften på kr. 25.000,- foreslås afholdt
af Kino’s kulturelle fond.
D.K..854.

Med 19 stemmer mod 2 stem
mer vedtoges økonomiudval
gets Indstilling.

n. Drift af svømmehallen.
Sportsudvalget har 6.3.1975 til god
kendelse fremsendt forslag om:
a. Åbningstider for offentlig svømning,
skole- og klubsvømning m.m.
b. Billetpriser og abonnementskort for
offentlig svømning.
c. Ansættelse af 6 badeassistenter med livredderprøve.
d. Bortforpagtning af cafeteria og kiosk
1 svømmehallen, herunder forslag til
forpagtningskontrakt og opslag.
Anbefalet af økonomiudvalget, - dog for
pkt. b. således,at billetprisen for voksne
(over 18 år) fastsættes til kr. 5»- pr.
gang, og rabatkort til 15 gange fastsættes
til kr. 50,-. (2 medlemmer af udvalget
gik ind for sportsudvalgets forslag).

Med 15 stemmer mod 5 stem
mer, idet 1 medlem undlod
at stemme, blev økonomiud
valgets ændringsforslag
forkastet.
Herefter blev sports
udvalgets forslag tiltrådt

D.K..855.3.795.893.
o. Se side 596.

3. BEVILLINGSSAGER.
a. Tillægsbevilling til konto 15.
Ansøgning af 21.2.1975 fra socialudval
get om en tillægsbevilling på kr. 150.0Ô0,til konto 15 03 01 01 07, 1974/75, Hjemme
sygepleje, lønninger, til dækning af ufor
udsete lønstigninger.
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De forøgede udgifter vil medføre en
merindtægt på kr. 75-000,- på konto 15 07
01 CO 04, 1974/75, Statsrefusion.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..O73.52i.74/75.
b. Tillægsbevilling til konto 12.

Bevilgedes.

Ansøgning af 21.2.1975 fra socialudval
get om en tillægsbevilling på kr. 8OO.OOO,til konto 12 01 01 01 08, 1974/75, Under
holdshjælp, § 46, til dækning af stærkt
stigende udgifter som følge af den store
arbej dsledighed.
De forøgede udgifter vil medføre en
merindtægt på kr. 6OO.OOO,- på konto 12 11
01 00 09, 1974/75, Statsrefusion.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.521.74/75-

c. Vedr. ejendommen Bredegade 11.
Ejendomsudvalget har 27.2.1975 ansøgt
om en tillægsbevilling på kr. 11.500,til konto 02 05 33 06 07, 1974/75, Vedli
geholdelse, til dækning af udgiften ved
diverse tagreparationer på ovennævnte ejen
dom.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073-54.

Bevilgedes.

d. Etablering af varmeforsyning til svømmehal
len .
Sportsudvalget har 6.3*1975 ansøgt om
en bevilling på kr. 155-250,- til konto
72 10 50 52 07* 1974/75, Varmeforsyning,
til dækning af etableringsudgiften og til
slutningsafgiften ved svømmehallens forsy
ning med varme.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.

Bevilgedes.

e. Etablering af vandforsyning til svømmehal
len.
Sportsudvalget har 6.3.1975 ansøgt
om en bevilling på kr. 25.106,90 til konto
72 10 50 48 04, 1974/75, Vandforsyning,
til dækning af etableringsudgiften og til
slutningsafgiften ved svømmehallens for
syning med vand.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..855.3.795.893.

Bevilgedes.
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4. VALG.
a. Delegerede til Kommunernes Landsforening.
Byrådet har 1 april måned 1974 valgt
følgende delegerede, idet stedfortræderne
er anført i parentes:
1. Borgmester Aage Nørgaard (typograf
Arnold Pedersen),
2. Indenrigsminister Egon Jensen (arbejdskonsulent Frode Hansen),
3. Forbundsformand Viggo Marker (ekspedient
Harald Guldmann),
4. Revisor Georg Bjørsum (gårdejer Holger
Jensen), og
5. Tømrermester Helge Jenssen (major E. Lin
dequist Madsen).
Til landsforeningens delegeretmøde den
19. og 20.6.1975 vil være at foretage ny
valg for indenrigsminister Egon Jensen og
revisor Georg Bjørsum.

256
I stedet for Egon Jensen
blev udpeget: arbejdskonsulent Frode Hansen med
C. Veysmann Jensen çom
stedfortræder, - efg i ste
det for Gqorg Bjørsum blev
udpeget: Steen Andresen.

D.K..075.7II.

b. På byrådets møde den 24.2.1975» pkt. 4,
vedtoges det at anmode værkudvalget om at
fremkomme med forslag til besættelse af
de som følge af indenrigsminister Egon Jen
sens orlov ledigblevne pladser i
1. I/S "Skælskørgas",
2. I/S "Sorø-Rlngstedgas", og
3. I/S "Korsørgas”.
Udvalget har 7*3.1975 indstillet, at
Carl Veysmann Jensen indtræder i interes
sentskaberne .
D.K..074.

Udvalgets indstilling ved
toges .

c. Formand for værkudvalget .
Som følge, af, at indenrigsminister Egon
Jensen er bevilget orlov fra byrådet, har
værkudvalget valgt Carl Veysmann Jensen
til formand for udvalget med Helge Jensen
som næstformand.
D.K..074.

Til efterretning.

d. Valg af vurderingsmænd for faste ejendomme.
Efter samråd med byrådets grupper har
borgmesteren foreslået følgende udpeget:

Forslaget blev tiltrådt.

Distrikt 1:
Tømrersvend Rich. Nielsen, Havretoften 31f
Ekspedient H. Guldmann, Færøvej 24.
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Suppleanter :
Typograf Børge Christensen, Jasminvej 8.
Arbejdsmand Svend Søhuus, Enghavevej 28.

Distrikt 2:
Tømrersvend Niels Petersen» Landsgravvej 34.
Tømrermester Helge Jensen» Korsørvej 18.
Suppleanter :
Murer Roholt Jensen» Holmstrupvej 23.
Major E. Lindequist Madsen» Søndermarksvej
122.
Distrikt 3:
Maskinsnedker P. Marcussen, Kandestøbergade 4.
Avlsbestyrer Greve Hansen, Rosenkildevej.
Suppleanter :
Murer John B. Øager Petersen» SigurdsveJ 18.
Arkitekt Preben Andersen, Birkevænget 25 A.
Distrikt 4:

Murermester 'Viggo Larsen, Østre Alle 26.
Boelsmand Aage Christoffersen, Skovse.
Suppleanter :
Typograf Arnold Pedersen» Skovvejen 77.
Parcellist Poul Verner Christensen,Herrestrup.
Distrikt 5:
Slagteriarbejder B. GJermandsen, Obovej 5.
Murermester Frede Jørgensen, Priorgade 10.
Suppleanter :
Brandinspektør K.C. Dethlefsen, Fagotvej 8.
Konstruktør Vagn Petersen, Havrebjerg.
Distrikt 6:
Gårdejer Helmuth Andersen, Korshøjgård»
Landsgrav.
Benny Petersen, Havretoften 22.
Suppleanter :
Fhv. skibsfører Finn Alsing, Skætholm.
Einer Nielsen, Ndr. Ringgade 26.

Distrikt 7 :
Murermester Erik F. Olsen, Rådhuspladsen 3.
Gårdejer Jørgen Sørensen, Landsgrav.
Suppleanter :
Pedel Villy Petersen, Holmstrupvej 25Gårdejer Arne Tønning, Hyllerup.
Distrikt 8:
Overban eformand Villy G. Nielsen, Havrebjerg.
Gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg.
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Suppleanter:
Overportør John Hansen, Havrebjerg.
Gårdejer Sv. Christensen, Øster Stillinge.
Distrikt 9:
Tømrersvend Torbjørn Joensen» Solvænget 34»
Kirke Stillinge.
Gårdejer Johs. Pedersen» Kirke Stillinge.
Suppleanter :
Tømrermester Viggo Petersen» Hejninge.
Gårdejer Ditmar Hansen» Kirke Stillinge.
Distrikt 10:
Gasværksbestyrer T. Møller Jensen» Gasvær
ket» -Slagelse.
Gårdejer Osvald Larsen» Kirke Stillinge.
Suppleanter:
Pedel Poul Petersen» Ægirsvel 11.
Svend Nielsen, Holmstrupvej 58.

Distrikt 11:
Alf Søhus, Helgesvej 28.
Gårdejer Thomas Christensen, Dagshøjgård,
Hejninge.
Suppleanter :
Birgitte Helmgaard, Løvegade 77.
Gårdejer Søren Askjær Jørgensen, Fugleholms
gård, Hejninge.

Distrikt 12:
Boelsmand Aa£e Larsen, Næsbyskov.
Hans Høyer, Skovsøgade 7.
Suppleanter:
Boelsmand Svend Meier.
Je.tte Schirmer Andersen, Lindevej 26.

Distrikt 13;
. Chauffør Egon Jacobsen, Vedbysønder.
Gårdejer Robert Knudsen, Ollerup.
Suppleanter:
Arbejdsmand Sv. Aa. Vald. Jørgensen, Skovse.
Gårdejer Axel Jonstrup, Havrebjerg.
D.K..074.
CM

O
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•
• Ansøgning fra S.B.I.'s venner om tilladelse
Kunne ikke imødekommes,
til at afholde byfest 5--7» september d.å. 1
Anlægget, eventuelt 1 Det gamle Anlæg, - subs.
på parkeringspladsen 1 Gørtlergade eller på
Kasernen.
Sportsudvalget har anbefalet, at kaserne
området benyttes under forudsætning af, at det
te %r muligt (ejendomsforholdet). Udvalget kan
ikke anbefale festen afhöldt de øvrige steder.
D.K..853.

24.3.1975.
' For lukkede døre.
5. ANDRAGENDER OG FORSLAG.
a. Regulering af Ærøvej.
ad.
Vejudvalget har 10.3.1975 indstillet:
1. at byrådet træffer beslutning om ved
ekspropriation i henhold til bestemad«
melserne i kapitel 5 1 lov om offent
lige veje at erhverve de til regule
ring af Ærøvej nødvendige arealer, over
sigtsarealer og skroningsanlæg m.v.,
2. at byrådet godkender følgende 4 forligs
tilbud, der er accepteret af grund
ej erne :
Matr.nr. 1 au, Slagelse markjorder,
tilhørende Svend G. Larsen.
Et aflagt vejareal på ca. 185 m2 over
drages vederlagsfrit til grundejeren.
Matr.nr. 1 be, Slagelse markjorder,
tilhørende Frede Hansen.
>
Der tillægges uden vederlag ejendommen
ca. 180 m2 aflagt vejareal. Desuden
tillægges der ejendommen ca. 270 m2
haveareal. For dette areal betaler
grundejeren kr. 2.700,-, som kan af
drages over 5 år med rente 10 % p.a.
Matr.nr. 1 ar, Slagelse markjorder,
tilhørende Mogens P. Jørgensen.
Der tillægges ejendommen et afskåret
areal på 275 m2. Mogens P. Jørgensen
betaler herfor til kommunen kr.
2.750,-. Beløbet kan afdrages over
5 år med rente 10 % p.a'.
Matr.nr. 1 ao_, Slagelse markjorder,
tilhørende Marie Nielsen.
For skråningsanlæg ydes en erstatning
på 1 alt kr. 125,-.
3. at byrådet godkender et af vejudvalget
fremsat forligstilbud om en erstatning
på 1 alt kr. 22.454,- til ejeren af
matr.nr. 4 da, Antvorskov Hovedgård,
Steen Løvschal, og at byrådet over
sender denne erstatningssag til afgø
relse ved taksationskommissionen for
Vestsjællands amtsrådskreds, idet eje
ren Ikke har ønsket at acceptere tilbuddet.
Anbefalet af økonomiudvalget, dog så
ledes at der for såvidt angår pkt. 3 ydes
ejeren en erstatning på kr. 27.254,-, som
af pågældende forlangt, hvorefter taksation
bortfalder.
D.K..811.

257
og 2 vedtoges vej ud
valgets indstil
ling.
vedtoges økonomiud
valgets forslag.
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2* .3-1975b» Grønningens forlengelse til Gl. Næstvedvej.
Vejudvalget har 28.2.1975 fremsendt 2
forslag til linieføring for Grønningens syd
vestlige del:
Forslag 1 forudsætter, at Grønningen tllslutte8 som sidevej til GI. Næstvedvej.
Dette forslag er i overensstemmelse med
byplanvedtægt nr. 6.
Forslag 2 forudsætter, at Grønningen vi
dereføres direkte ad Hunsballevej til
Sdr. Ringgade, mens Slotsalléen og GI.
Næstvedvej tilsluttes som åideveje.
Udvalget indstiller, at forslag 2
gennemføres, idet den ændrede vejføring
medtages ved den kommende revision af
byplanvedtægt nr. 6. Forslaget indebærer,
at en strækning af GI. Næstvedvej skal
ombygges, samt arealerhvervelser eller
mageskifte ved ejendommene matr.nr. 1 ak,
1 af, 1 m, 1 er, 1 es., 1 bt og 1 h, Ant
vorskov Hovedgïrd.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..811.
c. Istandsættelse af Teglværksvejs vestlige
del.
Vej udvalget har 7.3.1975 indstillet:
at det overdrages til H. Jul. Fjerring A/S,
Slagelse, at udarbejde et projekt og
overslag til regulering og istandsættelse
af den vestlige del af den private fæl
lesvej Teglværksvej, og at føre tilsyn
med arbejdets udførelse,
at arbejdet ved regulering og istandsæt
telse af vejen udbydes i offentlig 11, citation, og
at vej udvalget bemyndiges til at afholde
åsteds- og forligsforretning med de
berørte grundejere med henblik på at er
hverve de for projektets gennemførelse
nødvendige arealer efter reglerne 1 ka
pitel 5 1 lov om offentlige veje.
Vejudvalget har påregnet arbejdet ud
ført 1 1975/76, og der er for 1975/76 på
konto 18 03 05 10 50 afsat kr. 350.000:,som kommunens andel af udgifterne.
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..811.625.73.
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Med 16 stemmer mod 3 stem
mer, idet 2 medlemmer und
lod at stemme, vedtoges
vejudvalgets indstilling.

Vedtoges.

I

d. Inventar til svømmehallen.
Sportsudvalget har 6.3.1975, efter at
der er Indhentet tilbud fra 2-3 leveran
dører inden for de forskellige leverancer,
indstillet, at der anskaffes nedennævnte
inventar til svømmehallen:
Svømmeinventar, herunder
undervisnings-.og red
ningsudstyr .............................. kr. 55.223,Gardiner i samtlige
rum................................................
10.433,Billetautomater .....................
48.495,Inventar, cafeteria,
køkken og kiosk .....................
85.098,Service, cafeteria og
køkken .........................................
12.160,Rengøringsmateriel ..............
14.155»Personale, skabe og om
klædning .....................................
7-467,Depot i hal og kælder,
reoler og værktøj ................
14.842,Hvilelejer ................................
7.687,Omklædningsrum .......................
8.318,Fællesgarderobe .....................
9.621,Arbejdstøj m.v., per
sonale .........................................
6.175,Møbler:
Cafeteria, foyer, fælles
garderobe, møde- og per
sonalerum, bademester
kontor .........................................
33-398,Båndoptager, Internt
radioudstyr ..............................
5.547,Diverse (ikke dispone
ret) ..............................................
25.OOO,-

24.3.1975.
Vedtoges, - herunder at der
gives den ansøgte bevilling.

I alt inclusive moms .......... kr. 343.619,idet udvalget samtidig har ansøgt om en
bevilling på det nævnte beløb til konto
72 10 50 31 07, 1974/75, Inventar.
Anbefalet af økonomiudvalget, - her
under at den ansøgte bevilling gives.

D.K..855.3-795.893.
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24.3-19756. PERSONALESAGER.
a. Ansøgning om afsked.
Ansøgning af 3.3-1975 fra kontorassi
stent Knud Nørregård,, folkeregistret, om
afsked pr• 31 -7.1975 på grund af alder.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..084.

258
Bevilgedes .

b. Ansøgning om fortsat deltidsbeskæftigelse.
Overassistent Karin Rønnow Jensen,
folkeregistret, har 25.2.1975 ansøgt om
forlængelse af den tidligere givne tilladel
se til deltidsbeskæftigelse med arbejdstid
kl. 8.00 - 13*00 på ugeps 5 første dage.
Anbefalet af økonomiudvalget Indtil
videre, - med forbehold om, at arbejdssi
tuationen i afdelingen tillader det.
D.K..084.

Bevilgedes under den af
økonomiudvalget nævnte
forudsætning.

c. Pra økonomiudvalget foreligger forslag om
at nedennævnte meddeles t.1 enestemandsan-

Vedtoges med alle stemmer
mod 1 (M. Elvensø, der ik
kan gå ind for tjeneste
mandsansættelser) .

1. kommuneassistent Hanne Nielsen, lignings
kontoret, fra' 1.7,1975,
2. kontorassistent Ella Christensen, socialog sundhedsforvaltningen, fra 1.4.1975,
og
3- kommuneassistent Flemming Jørgensen, so
cial- og sundhedsforvaltningen, fra
1.4.1975.
D.K..075.5.084.
d• Uriderstøttelsesordnlng for løst ansat per
sonale .
Ansøgning af 4.2.1975 fra Gudrun
Nielsen, Kastanievej 15, enke efter tidl.
tromlefører ved vejvæsenet, Jens Thorvald
Nielsen, om understøttelse fra 1.3-1975
i henhold til understøttelsesordningen for
Slagelse kommunes løst ansatte personale.
(Arlig understøttelse kr. 540,- + dyrtids
tillæg, p.t. i alt kr. 3.998,40).
Anbefalet af økonomiudvalget.

D.K..83i.O87.43.
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Bevilgedes•

24..3.1975.
7.

KOB OG SALG AF EJEMDOMME.

a. Økonomiudvalget har 10.3.1975 indstillet, at
Vedtoges.
ejendommen matr.nr. 119 h, Slagelse bygrun
de, Hestemollestræde 5, købes af mekaniker
Th. Haugaard for ejendomsværdien kr. 175*000,-,
saledes at gælden i ejendommen, ca. kr.
95.OCO,- overtages, medens restkøbesummen,
ca. kr. 80.000,- udbetales kontant, og så
ledes at lejemål kan løbe til 1.11.1975.
Overtagelse snarest, - evt. 1.4.1975.
D.K..073.511.1*

b. Salg af ca. 525 m2 af matr.nr. 315 a, Sla
gelse markjorder.
Ansøgning af 15.2.1975 fra Jens Friis,
IrisveJ 21, om køb af et areal vest for
hans ejendom.

Borgmesteren - forlod mødet
under sagens behandling.
Økonomiudvalgets
indstilling vedtoges.

Økonomiudvalget har 10.3.1975 indstillet,
at ovennævnte areal (eller en del deraf)
tilbydes pågældende for kr. 40,- pr. m2, (for det servitutbelagte område dog kr.
20,- pr. m2).
D.K..073.5II.2.

c. Salg af areal langs Skidenrenden.
Økonomiudvalgets indstilSlagelse-Scrø Kreaturslagteri A/S
llng vedt08eshar 24.2.1975 anmodet om en forhandling
om køb af et langs Ndr. Stationsvej til
virksomheden grænsende areal, - under
henvisning til, at der af byggemyndigheder
ne som betingelse for byggetilladelse til
en projekteret nybygning, placeret således,
at det sydvestlige hjørne bygges over
matrikelskellet og ca. 2 m ind på Skiden
rendens areal, har krævet, at der fore
tages en skelændring, således at slagteriet
erhverver det nødvendige areal af Skiden
renden til sammenlægning med slagteriets
areal.
Vejudvalget har 7-3.1975 indstillet,
at der gives slagteriet tilsagn om køb af
arealet mellem Ndr. Stationsvej og slagte
riets ejendomj når der er foretaget rørlæg
ning af hele Skidenrenden langs Ndr. Sta
tion svej .
Økonomiudvalget har 17.3.1975 indstillet,
at arealet sælges for kr. 20,- pr. m2 mod,
at der lyses deklaration om kloak m.v.
D.K..79.
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24.3-19758» LEGATSAGER.
Vedr. C.A. Lindberg og hustrus legat.
Ved en gennemgang af legatnyderne
pr.- 11.12.1974 blev det konstateret, at
yderligere en af de hidtidige legatnydere
var afgået ved døden inden legatportio
nens udbetaling.
Som følge heraf er yderligere en
livsvarig portion på kr. 75>- halvårlig
ledig.
På grundlag af de ved opslaget i
november 1974 Indkomne ansøgninger har
socialudvalget 21.2.1975 indstillet, at
den ledige legatportion tildeles Gerda
H.L. Pedersen, Albert IbsensveJ 46, st.mf.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K..073.526.27.

9. BOLIGSAGER.
Vedr. ejendommen Nytorv 8.
Fornyet behandling af ansøgning af
I9.2.1975 fra I/S Junet om tilladelse til
at inddrage en I. sals lejlighed i oven
nævnte ejendom til erhvervsformål.
Boliganvisningsudvalget har 13*3.
1975 indstillet, at det meddeles den nye
ejer, at den 1 1966 givne tilladelse til
benyttelse af lokalerne til erhvervsformål
fortsat kan betragtes som gældende.
(Se mødet 10.3.1975> pkt. 8 c.).
D.K..778.54.46-8.

10. BYGGESAGER.
a. Vedr. matr.nr. 77 d, markjorderne> Kristinelundsvej 36.
Ansøgning af 6.12.1974 fra B.O. Huse,
FJenneslev, for bagermester James Duncan
om tilladelse til at opføre en carport 2,0 m
fra vejskel på ovennævnte ejendom, uagtet
bestemmelsen i en på ejendommen tinglyst
deklaration, hvorefter den nævnte carport
skal holdes 9 m fra vejmidte.
Vej udvalget har for sit vedkommende
intet at indvende imod den ansøgte place
ring af carporten.
Lb.nr. 662/74.
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Socialudvalgets indstil
ling vedtoges, - under
forudsætning af sogne
præsternes tiltræden.

Boliganvisningsudvalgets
indstilling vedtoges.

Blev imødekommet.

24.3.1975.
b. Vedr. ejendommen matr.nr. 395 h, Slagelse
cygrunde, Løvegade 7ê7

Økonomiudvalgets indstil
ling vedtoges.

Ansøgning af 12.3.1975 fra Brdr. P. &
H.-Hald cm tilladelse til at indrette oven
nævnte ejendom, der tidligere har været
anvendt til en gros lager, til beboelse
(kollegieværelser).
Økonomiudvalget har 17.3-1975 indstil
let,at der gives principiel tilladelse til
at Indrette ejendommen til beboelse (kol
legieværelser). Ejendommen er beliggende
i byggeområde 33, der er udlagt til blandet
bolig- cg erhvervsbebyggelse, og det vil
være muligt at indrette rimelige parke
rings- cg cpholdsarealer, såfremt lager
bygningen langs ejendommens nordskel ned
rives .

Lb.nr. 130/75-
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UDSTYKNINGSSAGER.
Udstykning af matr.nr. 8 s, Landsgrav.

Kunne ikke imødekommes.

Ansøgning af 20.2.1975 fra landin
spektør P. Toft Jensen for Vestsjællands
Kødcenter v/Georg Christensen om godken
delse af udstykning af matr.nr. 8 _s, Lands
grav, i 2 parceller, hvoraf den ene, hvor
på er beliggende et eenfamilieshus, agtes
afhændet til helårsbeboelse, medens den
anden, hvorpå tre ældre industribygninger
er beliggende, beholdes af ejeren til indu
striformål .
Økonomiudvalget kunne 17.3.1975 ikke
anbefale ansøgningen, idet ejendommen lig
ger i område C2 i bygningsvedtægten for
det tidligere Slagelse Set. Peders land
sogn, udlagt til erhvervsbebyggelse, hvor
der kun må opføres bebyggelse til industrlog værkstedsvirksomhed eller oplag samt
forretningsvirksomheder eller bebyggelse,
som efter byrådets skøn naturligt finder
plads i emrådet.

D.K..713.111.14/75.

12. SKOLESAGER.

a. Førstelærer ved Ottestrup skole.

Skolekommissionen har 14.3.1975 een
stemmigt (1 medlem fraværende) indstillet
følgende til stillingen som førstelærer
ved Ottestrup skole:
,

264
Skolekommissionens indstil
ling blev tiltrådt.

Som nr. 1: Lærer Jørgen Dann, Slagelse,
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24.3^1975.
Son nr. 2: Ledende skoleinspektør Karl
Højrup Johansen, Roslev.
- 3: Skoleleder Jørn X. Jeppesen,
Grønland.
Ved ansøgningsfristens udløb den 26.2«
1975 var indkommet 4 ansøgninger.
D.K..851.11.
b« Skolekommissionen har 17.3.1975 indstillet,
Vedtoges.
at følgende ansættes ved Slagelse skole
væsen fra 1.8.1975:
1. lærerstud. Jan Friis (lærer på prøve),
2. lærerstud. Lisbeth Friis (lærer på
prøve),
3. lærerstud. Hanne Petterson (lærer på
prøve)»
4. lærer Lis Trib1er (timelærer)
5. lærer Inge-Merete Petersen (fast lærer),
6. lærerstud. Jess Helmo Hansen (lærer på
prøve),
7. lærerstud. Marianne Uldall (lærer på
prøve),
8. lærerstud. Birgit Vallem (lærer på prø
ve),
9. lærer Jørgen Horsbøl Petersen (fast læ
rer) ,
10. lærerstud. Erling Mebus Jensen (lærer
på prøve),
11. lærer Toini Tversted (lærer på prøve),
12. lærerstud. Ulla Hansen (lærer på prø
ve),
13. lærerstud. Ena Nielsen (timelærer),
14. lærerstud. Ole Q. Nielsen (lærer på
prøve),
15. lærer Inge Andersen (fast lærer),
16.. vikar Lene Davidsen (timelærer),
17. overlærer Elly Birkebæk (overlærer),
18. lærerstud. Lene Sandhoff Nielsen (ti
melærer), og
19. lærer Steen-Ole Halling Jensen (lærer
på prøve).
For de lærerstuderendes vedkommende
gøres ansættelsen betinget af bestået
lærereksamen i sommeren 1975Kommissionen har endvidere for så vidt
angår nr. 1Ö og nr. 12 indstillet, at de
pågældende i skoleåret 1975/76 meddeles
nedsættelse af det ugentlige timetal til hen
holdsvis 18 og 15 timer mod en tilsvarende
nedgang i lønnen.

D.K..851.11.
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1.3. • SOCIALSACER.

24.3.1975.

265

266
Udenfor dagsordenen. - for åbne døre.
14. Sportsudvalget og kulturudvalget har 21.3«
1975 foreslået, at der Indkøbes et mosaik
arbejde udarbejdet af keramikeren Toft,
Bisserup, - til udsmykning 1 svømmehallen.
Udgift : kr. 1Q.COQ,-, der foreslås afholdt af Kinos kulturelle fond.
Anbefalet af økonomiudvalget.

Med 18 stemmer mod 1 stemme
- idet 1 medlem undlod at
stemme og 1 medlem var
midlertidigt fraværende vedtoges forslaget.

D.K..855.3.795-893.
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BADESTRANDE.
Redningspost ved Lille Kongsmark strand........................
Etablering af adgang for almenheden til stranden via
matr. nr. 49 y og 49 x, Frølunde.....................................

130

192

BESKÆFTIGELSESFORANSTALTNINGER for
ARBEJDSLØSE.
Forespørgsel fra den kommunistiske byrådsgruppe vedr.
foranstaltninger for at imødese arbejdsløsheden.............
Forslag fra Centrums - Demokraterne vedr. vedligeholdel
sesarbejder på kommunale ejendomme og institutioner .
Annoncekampagne for igangsætning af vedligeholdelses
arbejder m.v. til imødegåelse af arbejdsløsheden.............
Park ved Skovvang................................................................
Park ved De gamles Hjem..................................................
Allétræer ved Skovstien.....................................................
Skovarealer ved Stadion.....................................................
Stianlæg ved Teglparken....................................................
Campingplads, Bildsø.........................................................
Sportsplads, Stillinge.........................................................
Sportsplads, Hejninge.........................................................
Læhegn, Møllegårdsskolen................................................
Vedligeholdelsesarbejder på folkeskolerne......................
Socialistisk Folkeparti, resolution om arbejdsløsheden i
Vestsjællands amt.............................................................
Fritagelse for deltagerbidrag i fritidsundervisningen for
voksne for arbejdsløse.......................................................
Fortovsarbejde i Lindevejskvarteret.................................
Beskæring af allétræer på Slotsalleen...............................
Omlægning af flisegård på Østre skole.............................
Gartnerarbejde ved Kirke Stillinge skole..........................
Gartnerarbejde m.m. ved Hallelev skole..........................
Hegn om renseanlægget mod Dalsvinget..........................
Oprydning i Bildsø Skov..................................................
Dræning af Nørrevangsskolens sportsplads......................

152
152
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
167
177

178
192
192
192
192
192
193
193
206
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BILDSØ.
Fastsættelse af takst for langtidscampering......................

18

BOLIGFORENINGER.

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING.
Statsstøtte til 1. etape af afdeling Sydbyen......................
Bestyrelsen for Fællesorganisationens Boligforening ....
Bjergbygade 6 - 8, lejebudget og berigtigelsesbegæring ..
Driftsregnskab for boligforeningen...................................
Berigtigelsesbegæring for Bredegade 44-48.......................................
Godkendelse af byggeri på Set. Mikkelsgade 28.............
Køb af Fruegade 14..............................................................................

25
61
68
68

178

230
245

SLAGELSE SOCIALE BOLIGSELSKAB.
Statsstøtte til 1. etape af Sydbyen.....................................
Byggeregnskab for udvidelse af købmandsforretning. Klo
sterbanken 23..............................
Regnskaber for 1973 samt revisionsberetning..................

25
117
117

SLAGELSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB.
Regnskab og revisionsprotokollat for 1973....................
Huslejeforhøjelser Allehusene, Jørgensgården, Solgården
og Kieru Iffsvænge................................................................

98

142

DEN SELVEJENDE BYGGEVIRKSOMHED for SCT.

PEDERS KOMMUNE.
Regnskaber og revisionsberetning for 1973 ....................

79

NATIONALFORENINGENS BOLIGSELSKAB.
Huslejeforhøjelse Vestre Ringgade 120 og 128...............

408

107

SAGREGISTER

BOLIGFORHOLD.
Udarbejdelse af lister over ansøgere til boliger i Slagelse
kommune.............................................................................
Oplysninger om flytninger til, fra og indenfor kommunen
til boliganvisningsudvalget................................................
1Z, Nordruplund Hovedgård, Else Mortensen, dispensation
fra bopælspligten..................................................................
8 b og 20 b, Blæsinge, Peter J. Tjellesen, dispensation fra
bopælspligten......................................................................

45
45
76

175

BOLIGFORHOLD, ANSØGNINGER om NEDLÆG
GELSE af LEJLIGHEDER.
Marievej 2..........................................................................
Nørregade 12......................................................................
Østerbro 48........................................................................
Mariendals Allé 22...........................................................
Valdemarsgade 4..................................................................
Vibevej 12 ........................................................................
Købmagergade 2................................................................
Thomsensvej 4..................................................................
Herluf Trollesvej 40.........................................................
Lindevej 21 ......................................................................
Mariendals Allé 26.............................................................
Strandvejen 30..................................................................
GI. Torv 10........................................................................
Valbyvej 38......................................................................
Set. Mikkelsgade 23 .........................................................
Holbergsgade 33................................................................
Nørre Voldgade 9 ...........................................................
Set. Jørgensgade 4................................
Set Jørgensgade 37.........................................................
Valdemarsgade 5.............................................................
Glentevej 4........................................................................
Slotsalleen 21 ....................................................................
Platanvej 10......................................................................
Sorøvej 152......................................................................
Nansensgade5..................................................................
Østergaden ....................................................................
Vestergade 10..........................................................
Fisketorvet 4....................................................................
Hostrupsgade 11 .............................................................
Strandvejen 80....................................................................
Sorøvej 60.........................................................................
Løvegade 38......................................................................
Valbyvej 9...........................................................................

53-

14
14
14
32
32
32
41-112
41
53
84- 175
53
53
64
64
64- 112
76
76
84
84
84
95
95
104
104
112
112

124
138
138
138
161
161
161
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Østerbro 46.............................................................
Fruegade 27 .............................................................
Sorøvej 104.............................................................
Svendsgade 23.........................................................
Va I byvej 40.............................................................
Løvegade 21-33 .....................................................
Skovvej 15.............................................................
Danasvej 15.............................................................
Platanvej 31 ...........................................................
Vibevej 8..................................................................
Elmevej 4...............................................................
Hans Tausensgade 39 ............................................
Nytorv 8 ..................................................................

161
175 -201
188
212
212
223
223
238
238
238
249
249
249-261

BOLIGSIKRING
Nedsættelse af statsrefusion...................................

87

BRANDVÆSEN
Tilskud til 10 brandmænds deltagelse i brandmands
konkurrencer i Østrig................................................
Brandvæsenets gamle rullestige og slangetromler ..
Brandslukningsoverenskomst med Hashøj kommune
Indkøb af ny automobilsprøjte......................................................

59
142
192

195

BUDGET
TILLÆGSBEVILLINGER 1973/74
Konto

15 09 08 00 50,
15 09 11 00 06,
18 03 01 20 04,

24 15 00 00 09,
11 04 23 00 04,
18 09 03 00 04,

20 09 16 00 03,

410

levnedsmiddelkontrol,
kontorhold, kr. 2.500,levnedsmiddelkontrol,
andre udgifter, kr.2.500,sti mellem Skovvejen og
Blåbærvej, kr. 27.833,-.
overført til 1974/75 ..
byplanarbejde m.v.,
kr. 24.000,-..................
teknisk assistance,
kr. 29.000,-..................
belysning, nyanlæg 1973/74,
kr. 43.681,05, overført til
1974/75 ......................
støtte til sport og andre
ungdomsformål, kr. 10.000,-,
overført til 1974/75 ....

11
11

24

28
28

36

36

SAGREGISTER

Konto

02 05 20 06 06,

■

02 99 00 00 01,

■

11 05 07 00 00,

■

11 05 11 00 02,

12 02 06 00 01,

12 08 02 00 01,

12 08 05 01 05,

■

12 08 05 03 50,
13 05 01 01 50,

13 05 02 01 05,

13 06 01 01 03,
13 06 01 09 01,
13 06 01 12 07,

13 06 02 01 09,
13 06 02 1 2 02,

13 06 03 01 04,
13 06 04 01 50,
13 06 05 01 05,
13 06 05 12 09,

■

13 06 06 01 00,
13 07 03 06 04,

Næsby kommunehus.
kr. 1.200,- .................
vederlag til udvalgsfor
mand, kr. 10.200,- ...
forsikringer, abonnementer,
kr. 10.000,-..................
vask og renholdelse,
kr. 12.000,-...............
hjælp til forsørgelse i hjem
met af børn med fysiske
eller psykiske handicap,
kr. 25.000,-..................
hjælp til underhold i h.t.
revalideringslovens § 7,
kr. 50.000,-..................
»Soba», arbejdsløn til be
skyttede arbejdere,
kr. 40.000,-..................
»Soba», personalelønnin
ger, kr. 20.000,-.........
løn og befordringsgodt
gørelse til husmoderaflø
sere, kr. 25,000,-.........
løn og befordringsgodtgørelse
til hjemmehjælpere,
kr. 350.000,-.............
De gamles Hjem, Sorøvej,
lønninger, kr. 500.000,De gamles Hjem, Sorøvej,
husholdning, kr. 30.000,De gamles Hjem, Sorøvej,
renholdelse og vask, kr. 60.000,»Skowang», lønninger,
kr. 200.000,-...............
»Skovvang», renholdelse og
vask, kr. 40.000,-...........
De gamles Hjem, Sorterup,
lønninger, kr. 25.000,- .
De gamles Hjem, Strandvejen,
lønninger, kr. 25.000,- ...
De gamles Hjem, Stillinge,
lønninger, kr. 80.000,- ..
De gamles Hjem, Stillinge,
renholdelse og vask,
kr. 5.000,-..................
ophold på private alderdoms
hjem, kr. 100.000,- ...
pensionistboligerne, Klostergade/Priorgade, lønninger,
kr. 10.000,-......................

37

37

37
37

37

37

37
37

37

37
37
37
37
37
37
37
37
37

37
37

37
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Konto

14 02 02 01 01, fritidshjemmet Børnegården, lønninger,
kr. 50.000,-...............
14 02 08 01 04, vuggestuen Byskovgård,
lønninger kr. 60.000,16 03 01 05 03, almindelig vedligeholdelse,
kr. 3.500,-....................
16 03 01 12 08, almindelig vedligeholdelse,
kr. 1.420,-..................
18 05 06 02 00, lyssignaler, belysning af
vejtavler, kr. 65.000,- .
18 09 02 00 09, gadebelysning, vedlige
holdelse kr. 180.000,20 01 05 00 04, gravning, rensning og
plantning, kr. 19.099,- .
20 01 12 00 02, nye anlæg, parkområde
ved Parkvej, kr. 11.660,20 0911 00 06, baner og beplantning,
kr. 13.678,-.................
20 15 12 00 05, gas, el, vand og varme på
Ungdomsborgen, kr. 12.056,16 03 08 02 50, sportspladser og haveanlæg,
kr. 56.000,-, overført til
1974/75 ........................

37
37
46

46
60
60
60
60
60

60

69

BUDGET
TILLÆGSBEVILLINGER 1974/75
Likviditetsoversigt...................................................
Konto 16 03 03 09 03, hovedistandsættelse, Marievangsskolen, kr. 30.000,*
Dyrtidsreguleringer på budgettet.............................
Konto 18 03 01 20 04, sti mellem Skovvejen og
Blåbærvej, kr. 27.833,-,
overført fra 1973/74 ..
02 04 04 06 05, vedligeholdelse, kr. 10.960,11 04 23 00 04, teknisk assistance, kr. 25.000,*
02 04 02 07 01, andre udgifter, kr. 7.900,18 09 03 00 04, belysning nyanlæg, kr.43.681,05,
overført fra 1973/74 .........
20 09 16 00 03, støtte til sport og andre ung
domsformål, kr. 10.000,18 03 01 21 01, parkeringsplads ved Vesthallen
og Marievangsskolen,
kr. 140.000,-...............
18 03 01 08 50, adgangsvej til stranden,
kr. 40.000,-..................

412

9

18
23

24
26
28
28
36
36

60
60

SAGREGISTER
Konto

18 03 01 16 01, Søndermarksvej,
kr. 80.000,-..................
18 05 06 02 00, nye lyssignaler, kr. 7.200,18 01 06 00 01, andre fællesudgifter vedr.
gader, veje, pladser og
broer, kr. 100.000,- . . .
16 03 08 02 50, sportspladser og haveanlæg,
kr. 56.000,-, overført fra
1973/74 ........................
•
16 03 10 00 04, hovedistandsættelse, Ottestrup skole, kr. 15.667,70,
16 03 03 02 02, hovedistandsættelse, Østre
•
skole, kr. 56.000,-.........
11 05 50 03 07, vedligeholdelse, kr. 25.000,11 04 23 00 04, teknisk assistance, kr.35.000,15 04 01 00 03, lønninger, kr. 22.000,-.. .
23 05 08 00 07, Slagelse Turistforening,
kr. 41.400,-...............
20 - - -, De gamles Hjem, Strandvejen
76, kr. 50.000,-.............
17 02 05 00 02, rengøring, kr. 5.000,- . . .
Investeringsramme 1974/75, forhøjelse......................
Konto 11 01 09 01 04, Rådhuset, fast ejendom,
kr. 25.000,-..................
02 04 02 06 04, vedligeholdelse, kr. 10.000,Ligningsbeløb til kirkekassen.....................................
Konto 18 03 01 20 04, sti mellem Skovvejen og Blå
bærvej, kr. 40.000,- ....
02 03 11 06 50, andre udgifter, kr. 6.300,•
16 03 03 03 50, hovedistandsættelse, Mølle
gårdsskolen, kr. 60.000,-. .
02 05 32 06 01, vedligeholdelse, kr. 13.800,■
16 03 01 05 03, almindelig vedligeholdelse,
Hallelev Skole, kr. 3.000,16 03 01 10 03, almindelig vedligeholdelse,
Ottestrup Skole, kr. 3.000,19 04 15 00 09, biler, anskaffelser, kr. 4.625,19 06 06 00 07, forbrændingscentralen, maski
ner og inventar, kr. 50.000,Forhøjelse af investeringsrammen...............................
Konto 11 04 01 01 01, lønninger, kr. 15.000,- . .
Holmstrup Ungdomsgård,kr.40.000,20 14
20 04 01 01 00, lønninger, kr. 8.000,-....
15 03 01 01 07, lønninger, kr. 25.000,-. . .
16 03 01 02 01, almindelig vedligeholdelse,
kr. 5.908,35 ....................
■
16 03 01 03 09, almindelig vedligeholdelse,
kr. 7.351,95 ....................

60
60

69

69

69
69
71
71
71

79

79
80
88
88
89
98
98
99

107
107
109

109
118
118
120
123
131
134
134
143

143
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Konto

414

16 03 01 01 04, almindelig vedligeholdelse,
kr. 7.351,95 ...............
13 06 01 07 07, vedligeholdelse af grund og
bygninger, kr. 50.000,14 02 08 19 09, vedligeholdelse af fast ejen
dom, kr. 2.300,-.........
13 07 04 05 02, vedligeholdelse, Holmstrup
vej 2-4, kr. 20.000,- ...
02 05 33 06 07, vedligeholdelse, kr. 9.300,18 03 01 41 04, sti til Slagelse lystskov,
kr. 60.000,-..................
02 04 05 06 00, vedligeholdelse, kr. 2.000,02 05 25 06 03, vedligeholdelse, kr, 3.000,02 05 08 06 00, vedligeholdelse, kr. 18.300,02 05 32 04 07, lønninger, kr. 30.000,- ...
16 03 08 01 02, leje- og tjenesteboliger,
kr. 6.000,-........................
19 02 01 06 09, maskiner og inventar,
kr. 100.000,-....................
24 25 00 00 07, diverse udgifter, kr. 15.000,02 04 01 06 09, vedligeholdelse, kr. 8.000,02 04 02 06 04, vedligeholdelse, kr. 17.500,02 04 04 06 05, vedligeholdelse, kr. 4.800,02 04 05 06 00, vedligeholdelse, kr. 22.700,02 05 08 06 00, vedligeholdelse, kr. 5.500,02 05 16 04 04, vedligeholdelse, kr. 10.700,02 05 17 06 50, vedligeholdelse, kr. 2.300,02 05 32 06 01, vedligeholdelse, kr. 13.100,16 03
, skolebygninger, skolehaver og
lærerboliger, kr. 260.000,19 02 01 11 09, Slagelse renseanlæg, bortkørsel
af slam og ristestof, kr. 67.000,18 06 04 00 09, park ved De gamles Hjem,
kr. 25.000,-...............................
18 06 05 00 04, alletræer ved Skovstien,
kr. 20.000,-.............................
18 06 06 00 50, skovarealer ved Stadion,
kr. 14.000,-............................
18 06 07 00 05, stianlæg ved Teglparken,
kr. 12.000,-..........................
18 06 08 00 00, campingplads, Bildsø,
kr. 16.000,-.......................
18 06 09 00 06, sportsplads, Stillinge,
kr. 5.000,-..........................
18 06 10 00 01, sportsplads, Hejninge,
kr. 5.000, ..........................
18 06 11 00 07, læhegn, Møllegårdsskolen,
kr. 10.000,-........................

143
143

143
143
144

152
153
153
153
156
156

156
165
167
167
167
167
167
167
167
167
167

167
165

165
165

165
165
165
165

165

SAGREGISTER
Konto

11 01 09 11 00, anskaffelse og vedligeholdelse
af kontorinventar og maskiner,
30.000,-.................................
16 02 01 31 50, husleje, kr. 3.000,-...............
16 02 01 32 07, rengøring (skoleforvaltningen),
kr. 5.000,-...............................
16 03 06
, rengøringslønninger (skolerne),
kr. 120.000,-..........................
16 03 01 01 0416 03 01 12 08, almindelig vedligeholdelse,
kr. 58.000,-..........................
16 13 01 00 05, udgift til befordring af skole
børn i medfør af § 50, stk. 2,
kr. 230.000,-........................
02 04 01 07 06, Mariendals Alle, andre udgifter,
kr. 11.000,-..........................
02 04 04 07 02, Marievej 1-7, andre udgifter,
kr. 3.000,-..........................
02 04 05 07 08, Marievej 9-15, andre udgifter,
kr. 11.000,-..........................
19 06 06 00 07, forbrændingscentralen, maskiner
og inventar, kr. 115.000,- . .
17 07 01 00 09, tryksager, blanketter og kon
torartikler, kr. 10.000,- ....
02 04 01 06 09, vedligeholdelse, kr. 2.000,- . .
19 01 04 00 08, kloakker, andre udgifter,
kr. 125.000,-........................
24 15 00 00 09, byplanarbejde m.v., kr. 140.000,20 15 06 00 02, fast ejendom, vedligeholdelse,
kr. 10.200,-..........................
20 15 06 00 02, fast ejendom, vedligeholdelse,
kr. 7.038,-.............................
20 15 06 00 02, fast ejendom, vedligeholdelse,
kr. 2.100,-.............................
23 05 08 00 07, Slagelse Turistforening,
kr. 25.000,-..........................
18 06 1300 - , fortovsarbejde, Lindevejskvarteret,
kr. 113.000,-........................
18 06 14 00 - , beskæring af allétræer på Slotsalleen,
kr. 10.000,-..........................
18 06 15 00 -, omlægning af flisegård på Østre skole,
kr. 9.000,-...............................
18 06 16 00 -, gartnerarbejde ved Kr. Stillinge skole,
kr. 6.000,-...............................
18 06 17 00 -, gartnerarbejde ved Hallelev skole,
kr. 6.000,-...............................
22 01 05 01 06, vedligeholdelse af maskiner, kr. 4.000,22 01 05 02 03, benzin, olie og opladning af patroner,
kr. 3.000,-.........................................

170
179
179

179

179

179

179

179
179

179
179
182
182
182

182
182

182
192
192

192

192
192
192
193
193

415
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Konto

416

18 06 120002, oprydning i Bildsø Skov,
kr. 50.000,-....................
11 05
, social forvaltning, kr. 15.100,12
, offentlig forsorg, kr. 1.533.000,13
, folkeforsikring, kr. 4.631.680,14
, børneværn, børnetilskud m.v.,
kr. 2.019.800,-......................
15
, sundhedsudgifter m.v., kr. 1.249.500,19 02 01 05 01, fast ejendom, vedligeholdelse,
kr. 35.000,-........................
16 61 05 01 08, udgift til interessegrupper,
kr. 10.350,68 ....................
16 03 01 01 04, almindelig vedligeholdelse,
bygninger, kr. 30.000,- . .
11 05 50 03 07, vedligeholdelse, kr. 25.000,23 05 35 00 04, diverse, kr. 25.000,- ....
04 29 00 00 09, køb af elektricitet, kr.295.323,20 14 06 00 09, fast ejendom, vedligeholdelse,
kr. 25.000,-..........................
20 14 07 00 04, inventar, kr. 7.713,-..........
20 02 03 00 07, bygninger, kr. 16.500,- ....
18 06 19 00 00, dræning af Nørrevangsskolens
sportsplads, kr. 50.000,- . . .
16 03 08 02 50, sportspladser og haveanlæg,
kr. 5.500,-.............................
02 04 03 06 50, vedligeholdelse, kr. 10.700,23 05 17 00 06, Teknisk skole, kr. 240.244,02 05 08 06 00, vedligeholdelse, kr. 6.140,16 03 03 11 01, bygninger, hovedistandsættelse,
kr. 12.000,- ..........................
18 03 01 41 04, stianlæg ved Glohøj, kr.35.000,19 01 01 00 01, ledninger og brønde, kr.30.000,18 05 05 00 00, skilte, færdselsstriber m.v.,
kr. 140.000,-..........................
16 03 05 01 0616 03 05 11 02, gas, el, vand og varme, kr.554.000,16 61 01 01 06, ungdomsskolens lønninger,
kr. 20.000,-.................................
11 01 01 00 03, vederlag, pension samt understøttel
se til borgmestre, -r kr. 5.700,11 01 03 00 04, mødediæter og fællesforsikringer,
kr. 36.000,- ...............................
11 01 04 00 50, andre mødeudgifter, -r kr.9.000,11 01 05 00 05, rejse og repræsentationsudgifter,
kr. 5.800,-.................................
11 01 06 00 00, revision, -e-kr 50.000,-.............
11 01 07 00 06, kontingent til kommunale sammen
slutninger, kr. 1 7.700,- ...........
11 01 08 03 03, bekendtgørelser, - kr. 10.800,-

193
193
193
193
193
193
193

193
195
206
206
206

206
206
206
206
206
208
215
216
216
216
231
231
231

244
244

244
244

244
244
244
244
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Konto

11 01 08 04 00, porto, kr. 45.000,-.............
11 01 09 03 09, gas, el, vand og varme,
kr. 15.200,-..........................
11 01 09 04 06, rengøring, kr. 24.300,-.........
11 01 09 06 00, telefonabonnement for Rådhusets
central, -r kr. 13.100,-.........
11 02 01 00 07, lønninger, kr. 68.700,- ....
11 02 03 00 08, pensionsforsikringspræmier,
kr. 136.500,-........................
11 02 04 00 03, direkte udbetalt pension og
understøttelse, kr. 25.000,- .
11 02 05 00 09, kontorholdsudgifter, kr.60.000,11 02 08 00 05, EDB-arbejde, -r kr. 15.400,11 02 09 00 00, provision til bankerne for mod
tagelse af indbetalinger,
kr. 35.000,-......................
11 03 02 00 06, andre udgifter, -r kr. 73.700,11 03 03 00 01, udgifter ved ligningskommis
sionens møder, herunder forman
dens kontorhold, -s- kr. 12.300,11 04 01 01 01, lønninger, kr. 90.500,-.........
11 04 01 02 09. kørselsudgifter, -r kr. 7.700,11 04 03 00 05, pensionsforsikringspræmier,
+ kr. 9.500,-............................
11 04 07 00 07, andre udgifter, kursusudgifter,
-r kr. 13.000,-..........................
11 04 15 01 08, lønninger, kr. 12.100,-............
11 04 17 00 01, direkte udbetalt pension og
understøttelse, kr. 5.700,- . .
11 04 22 00 09, mikrofotografering, kr. 26.000,11 04 23 00 04, teknisk assistance, kr. 30.000,11 11 01 00 01, udpantningsgebyrer,-i- kr.24.100,11 13 16 00 00 Vestsjællands voksenundervisnings
center, -b kr. 36.000,-...............
22 01 03 00 08, fast ejendom, kr. 3.500,-........
15 03 01 01 07, hjemmesygepleje, lønninger,
kr. 150.000,-............................
12 01 01 01 08, underholdshjælp, § 46,
kr. 800.000,-.............................
02 05 33 06 07, vedligeholdelse, kr. 11.500,- . .

244

244
244
244
244
244
244
244
244

244
244

244
244
244

244
244
244
244
244
244
244
244
245

255
255
255
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BUDGET

TILLÆGSBEVILLINGER 1975/76
Investerings- og låneramme..............................................
Budgetforslag 1975/76 .....................................................
Konto 02 04 01 06 09, vedligeholdelse, kr. 8.000,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
02 04 02 06 04, vedligeholdelse, kr. 17.500,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
02 04 04 06 05. vedligeholdelse, kr. 4.800,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
02 04 05 06 00, vedligeholdelse, kr. 22.700,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
02 05 08 06 00. vedligeholdelse, kr. 5.500,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
02 05 16 04 04, vedligeholdelse, kr. 10.700,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
02 05 17 06 50, vedligeholdelse, kr. 2.300,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
02 05 32 06 01, vedligeholdelse, kr. 13.100,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
24 24 00 00 03, til imødegåelse af tillægsbe
villinger og andre uforudsete
udgifter, kr. 84.600,-,
overført fra diverse vedlige
holdelseskonti ....................
skolebygninger, skolehaver
16 03
og lærerboliger, kr.260.000,-,
overført til 24 24 00 00 03 .
24 24 00 00 03, til imødegåelse af tillægsbe
villinger og andre uforudsete
udgifter, kr. 260.000,-,
overført fra 16 03 .............
11 03 02 00 06, andre udgifter, kr. 165.000,-,
overført til 11 02 01 00 07 .
11 02 01 00 07, lønninger, kr. 165.000,-,
overført fra 11 03 02 00 06 .
19 01 04 00 08, kloakker, andre udgifter,
kr. 125.000,-........................
19 02 01 05 01, fast ejendom, vedligeholdelse,
kr. 35.000,-, overført til
24 24 00 00 03 ....................
24 24 00 00 03, til imødegåelse af tillæysbe
villinger og andre uforudsete
udgifter, kr. 35.000,-,
overført fra 19 02 01 05 01 .
11 05 50 03 07, vedligeholdelse, kr. 10.000,-,
overført til 24 24 00 00 03 .

418

87
108-121-128
167
167
167
167
167
167
167

167

167

167

167
178
178
182

193

193

206
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Konto

24 24 00 00 03, til imødegåelse af tillægsbe
villinger og andre uforudsete
udgifter, kr. 10.000,-,
overført fra 11 05 50 03 07
19 04 22 00 07, andel i udgifter ved drift af
fælleskommunal spildoliecentral,
kr. 25.000,-.............................
16 03 08 03 07, halleje, kr. 12.000,-, overført
til 16 01 01 01 07 ..................
16 01 01 01 07, lærerløn, kr. 12.000,-, overført
fra 16 03 08 03 07 ...............
11 02 01 00 07, lønninger, kr. 72.000,- .........
19 07 04 00 50, salg af varme fra forbrændings
central, kr. 134.000,-...........

206

206
230
230
246

254

BUDGET

BEVILLINGER TIL STATUS
Konto

72
71
31
71
71
71
72

02
54
02
19
19
19
09

03
20
31
20
50
20
06

01
00
00
00
00
00
00

71 55 52 00

72 02 01 03
71 19 22 00
39 02 20 46

71 19 20 00
72 02 01 02
71 19 20 00
31 01 04 00

71 28 35 00
73 02 20 52
73 02 20 12
73 21
72 04

00, andre udgifter, kr. 8.300,- ....
07, vejanlæg, kr. 146.000,-...........
03, vognmandslodderne, kr. 100.000,02, Idagård, vejanlæg, kr. 440.000,06, Idagärd, kloakanlæg, kr. 460.000,02, Idagård, vejanlæg, kr. 345.000,05, udbygning af renseanlæg,
kr. 700.000,-........................
05, kloakanlæg, detailledninger,
kr. 5.400.000,-......................
04, haveanlæg m.v., kr. 825.000,03, vejanlæg, Antvorskov Alle,
I. etape, kr. 670.000,-...........
00, kloakdistrikt SM, Skovsøparken,
kr. 35.000,-..........................
02, Idagård, vejanlæg, kr. 32.000,
07, byggemodningsudgifter,
kr. 54.225,-..........................
02, Idagård, vejanlæg, kr. 155.000,
02, byggemodning af Vandværkslod
derne, kr. 123.000,-.............
09, varmeforsyningsanlæg, kr. 668.000,50, kloakdistrikt F, Marielund,
kr. 166.750,-..........................
04, regnvandsbassin ved Holbækvej,
kr. 700.000,-..........................
hovedkloak i sydvestbyen, kr. 1.200.000,Søndermarksskolen, 3. etape,
kr. 9.535.000,-........................

28
68
68
71
71
91

91
91
98
98

98
107

109
109
117
131
133
156
156

162

419

SAGREGISTER
Konto

73 06 01 00 04, vandforsyning, Marielund,
kr. 80.270,-..........................
72 02 02 05 04, jord-, beton-, kloak- og murer
entreprise, kr. 6.652,75 ....
73 02 20 20 06, kloakdistrikt Gv, kr. 9.000,71 19 20 00 02, Idagård, vejanlæg, kr. 70.000,72 10 50 70 05, diverse udgifter, kr. 8.000,72 10 50 51 50, el-stik, kr. 76.783,- ............
72 10 50 50 02, tilslutning af el, kr. 23.000,72 09 07 00 00, rensningsanlæg, biologiske
filtre, kr. 3.500.000,-.........
72 12 01 10 07, indkøb af automobilsprøjte,
kr. 317.800,-......................
72 06 61 11 08, bygnings- og installationsarbejde
på Sydskolens 1. etape, kr. 180.000,72 10 34 00 03, lysanlæg, tribune og stadion,
kr. 801.329,20 ..................
71 56 51 00 03, kloakanlæg")
71 56 21 00 50, vejanlæg jkr. 883.000,- .

73 19 07 01 03,
72 02 01 02 07,
71 19 26 00 05,

72 10 50 52 07,
72 10 50 48 04,
72 10 50 31 07,

regulering af Skidenrenden,
kr. 126.000,-......................
byggemodningsudgifter,
kr. 6.500,-..........................
sti mellem Astersvej og svøm
mehallen, kr. 150.000,-.. .
varmeforsyning, kr. 155.250,vandforsyning, kr. 25.106,90
inventar, kr. 343.619,- ....

165

167
170
170
182
182
193
195

195

195
208
219
234
234
254
255
255
257

BUDGET
DIVERSE
Skolenævns eventuelle administration af dele af den enkelte
skoles budget......................................................................
Interne posteringer i budget og regnskab........................

178
254

BYBUSKØRSEL
Udvidelse af koncessionen til bybuskørsel......................
Læskærme/skure ved busstoppestederne........................
Kørsel med bybus med akseltryk på 8 -10 tons...........
Ændring af kørselstaksterne............................................

420

28 -107
88
98
192
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BYGGELINIER
3 g, markjorderne, dispensation for opførelse af tilbygning
10 aø, Kirke stillinge, dispensation for opførelse af tilbyg
ning med kælder..................................................................
7 læ, Holmstrup, dispensation for opførelse af garage ...
3 f, Næsby ved Stranden, ombygning indenfor byggelinier
11 m, Gudum, ombygning indenfor byggelinien...........
10 aø, Kirke Stillinge, dispensation for opførelse af garage
med redskabsrum...............................................................
Byggelinieprojekt Pedersborg Skovse, vestmotorvejen,
parcel 15, Ringsted - Skovse..............................................

77

77
96-139
96
103
189

254

BYGGEMODNING
Byggemodning af Elmedal....................................................................
Byggemodning af Slagelse Sydby.........................................................
Byggemodning af 1 a, Landsgrav »Lillevangsgården» ...
Byggemodning af 19 c og 21 c, Holmstrup samt 8 al,
Landsgrav.............................................................................
Areal- og byggemodningsundersøgelse til brug for region
planlægningen ....................................................................
Byggemodning af industriområde vest............................
Byggemodning af nyt parcelhusområde i Sydvestbyen . .

68
91
91

109-165
164
219
230

BYGNINGSVÆSEN
2 q, Næsby, om-og tilbygning..........................................
Parcel 19 af 6 a, Store Kongsmark, opførelse af sommerhus
43 a, markjorderne, opførelse af demonterbar hal.........
7 gv, markjorderne, godkendelse af garage opført i skel .
6 h, Kelstrup, opførelse af tilbygning...............................
3 eq, markjorderne, principiel godkendelse af byggeri ...
15 g, Næsby, opførelse af tilbygning.............................
14 c, Kirke Stillinge, opførelse af autoværksted............
14 fr, Næsby, dispensation fra bebyggelsesplanen...........
28 bn, markjorderne, opførelse af rækkehuse..................
55 e, markjorderne, opførelse af tankanlæg....................
17 a, Skovse, opførelse af funktionærbolig..................
69 bk, markjorderne, opførelse af lager- og kontortilbyg
ning .....................................................................................
13 ba, Kirke Stillinge, overdækning af terrasse..............
29 aø, Kirke Stillinge, opførelse af tilbygning...............
55 km, markjorderne, benyttelse af bygninger til central
lager og detailudsalg m.v......................................................
1 co og 1 ah, Antvorskov, fornyelse af bygning................
20 ep, Kirke stillinge, opførelse af tilbygning................
3 li, Holmstrup, opførelse af carport med udhus...........

15
15
21
21
21
31
31
31
31
42
42
42
42
42
42

48
48
54
54

421
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360, markjorderne, placering af ildsted..........................
39, Kirke Stillinge, opførelse af eenfamiliehus med forret
ning ...................................................................................
23 ai, markjorderne, indretning af mekanikerværksted .
15 ck, markjorderne, opsætning af radiomast..................
3 le, Holmstrup, opførelse af carport med udhus.........
17, Skovse, opførelse af lagerhal...................................
23 br, markjorderne, opførelse af eenfamiliehus...........
Bygningsinspektoratets overtagelse af byggesagerne i som
merhusområdet ..................................................................
3 g, markjorderne, opførelse af tilbygning....................
1 a. Gudum, opførelse af aftægtsbolig.............................
12 ck, Kirke Stillinge, opførelse af sommerhus.............
10 aø, Kirke Stillinge, opførelse af tilbygning med kælder
2 bh, Store Kongsmark, opførelse af udhus....................
32 a, Landsgrav, udvidelse af fødevare- og engroslager . .
7 læ, Holmstrup, opførelse af garage...............................
2 k, Skovse, opførelse af eenfamiliehus..........................
3 f, Næsby ved Stranden, opbygning...............................
16 b, Øster Stillinge, opførelse af tilbygning...............
27 h, markjorderne, ombygning af baghus....................
11 m. Gudum, ombygning..............................................
Afgifter for byggesagsbehandling ...................................
7 by, markjorderne, legehus uden for byggefelt...........
20 a, bygrundene, tilbygning med toiletter og køkken .
17 k, Næsby, opførelse af tilbygning.............................
9, Lille Valby, udleje af lade til øldepot........................
69 bu, markjorderne, ændret anvendelse af bygninger
3 In, Holmstrup, opførelse af carport...........................
3 kø, Holmstrup, opførelse af carport med udhus ....
18 cz, Næsby, ændring af tørkloset...............................
20 dø, Kirke Stillinge, ombygning m.m.........................
3 Id, Holmstrup, opførelse af carport med redskabsrum
1 ci og 1 ch, Antvorskov Hovedgård, opførelse af lager
bygning .............................................................................
8 bm og 8 bl, Holmstrup, opstilling af trægarage.........
4 b og 6 e, Sønderup, ændret anvendelse af mejeribygning
10 v, Øster Stillinge, opførelse af nyt autoværksted . .
36 b, Slotsbjergby, opførelse af eenfamiliehus med garage
4 cx, Antvorskov Hovedgård, opførelse af rampe......
25 dx, markjorderne, opførelse af carport....................
10 aø, Kirke Stillinge, opførelse af garage med redskabs
rum ...................................................................................
17 dv, Næsby, udvidelse af telefoncentralbygning ....
8 ge. Holmstrup, opførelse af carport med udhus ....
7 g, Holmstrup, opførelse af fabrikshal........................

422

54

54
65
65
65
65
65
71
77
77
77
77
77
85
96 -139
96
96
103
103
103
197
113-149
113
125
125
133
139
139
139
139
149
149
149
149
149
160
160
176 a

189
202
202
202
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4 ao, Lille Kongsmark, opførelse af tilbygning til sommer
hus ......................................................................................
7 df, Holmstrup, opførelse af carport med redskabsrum
3 cf, Holmstrup, opførelse af carport............................
25 og 12 a, Årslev, opførelse af stuehus og maskinhal . .
4 a, Næsby ved Stranden, opførelse af svinestald...........
9 I, markjorderne, opførelse ai demonterbar lagerhal . .
11 ev, Kelstrup, bibeholdelse af udhus............................
76 k, markjorderne, opførelse af carport........................
7 dø, Holmstrup, overdækning af terrasse......................
16 o, Kirke Stillinge, udvidelse af køkken..................
55 ch, markjorderne, opførelse af tilbygning...............
7 aæ, markjorderne, opførelse af carport og udhus ....
10 bx, Kirke Stillinge, opførelse af carport....................
7 fø og 7 gp, Holmstrup, opførelse af garage og redskabs
rum ........................................................................................
3 Id, Holmstrup, carport og udhus med PVC-plader ....
12 oz, Kirke Stillinge, udvidelse af sommerhus...............
77 d, markjorderne, opførelse af carport........................
395 h, bygrundene, indretning til kollegieværelser.........

202
202
202
213
213
226
226
226
226
226
239
239
250'
250
250
250
262
262

BYPLANER
Byplanvedtægt nr. 6 for et område i Slagelse Sydby ....
Byplanvedtægt nr. 10 for et område ved Store Kongsmark
Strand.................................................................................
Byplanvedtægt nr. 9 for et område omkring Slagelse Gym
nasium .................................................................................
36 b, Slotsbjergby, dispensation fra byplanvedtægt nr. 6 .
Nedsættelse af midlertidigt udvalg til behandling af byplan
vedtægter under behandling og om byens gågadesystemer
Byplanvedtægt nr. 8 for området mellem Bredegade, Bag
Klostret og Bjergbygade..................................................
Byplanvedtægt nr. 11 for landsbyen Øster Stillinge ...
Miljøgruppen i Slagelse, undersøgelse vedr. blandt andet
afholdelse af vejledende folkeafstemninger om byplan
vedtægter ..........................................................................

70
155-194
155 - 218
160
165

168-218
168 - 207

177

BYRÅDET
BYRÅDSMEDLEMMER
Afskaffelse af gratis tobaksforbrug ved møder...............
Diæter ved deltagelse i byudviklingsudvalgets møder ...
Omlægning af diætudbetaling..........................................
Indenrigsminister Egon Jensen, orlov............................
Klage over sagsbehandling i socialudvalget....................

13
88
178
230
245

423

SAGREGISTER

BYRÅDSMØDER
Ordinære møder i 1974/75 ..............................................
Spørgsmål til byrådet.......................................................
Aflysning af møder i juli måned...................................
Aflysning af møder i december måned..........................
Ordinære møder i 1975/76 ..............................................

8
10
57
152
254

BYUDVIKLINGSPLAN
Forslag til byudviklingsplan nr. 2....................................
Ophævelse af byudviklingsudvalget.................................

24
130

BØRNEINSTITUTIONER
Takster for børneinstitutionerne.......................................
Udskiftning af vaskemaskine samt etablering af oplukkeligt
vindue i spædstuerum og anskaffelse af 2 maskiner til vug
gestuen Marievang............................................................
Budgetforslag for 1975/76 for diverse selvejende institutioner

24-

88

192
192

CAMPINGPLADSER
Fastsættelse af takster på Bildsø Camping......................
Fastsættelse af takster på campingpladsen ved Ungdoms
borgen .................................................................................

142
142

CENTRALBIBLIOTEKET
Etablering af tyverialarmanlæg..........................................
Beretning for 1973/74 .......................................................

80
253

QRKUSPLADS
Anvendelse af pladsen ved Vestre Ringgade som cirkusplads...................................................................................

117

DISPOSITIONSPLAN
Ændringsforslag til Slagelse dispositionsplan 1973 ....
Referat af møde samt redegørelse for færdiggørelsen af
dispositionsplanen...........................................................

424

155

182
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DROSKEKØRSEL
Arne Olsen, bevilling til hyrekørsel................................
Takstforhøjelser for Taxa................................................
Poul Meicker, bevilling til hyrekørsel............................
Ernst Hansen, bevilling til hyrekørsel.............................

62
165
182
182

EJENDOMME, kommunale
Skolevæsenet, benyttelse af lokaler i det tidligere kommu
nekontor i Set. Peders landsogn, Holmstrupvej...............
Installation af 380 volt elkraft, Elmevej 3........................
17 c, Skovse, Frederiksminde, nedrivning af bygninger . .
Tjenesteboligen Landsgravvej 6..........................................
De gamles Hjem, Strandvejen 76, ombygning..................
Parkanlæg mellem boligblokkene Marievej 1-15...............
Løvegade 19, frigørelse for lejemål til nedrivning.............
Smedegade 23, udkørsel til parkeringspladsen på Gørtlergade
Bredegade 11, forlængelse af lejemål..................................
Opsætning af plankeværk omkring K.T.A.S. ejendom ...
Fruegade 14, salg til Fællesorganisationens Boligforening

18
28
45
48
79
98
122
144 - 156
144
156
245

EJENDOMME, køb
5 v, Store Kongsmark, Ellen A. Nielsens bo..................
Arealer af 6 a og 6 be, Holmstrup, Arne Eriksen og Chevron
Oil A/S, til anlæg af gangtunnel.......................................
Areal af 1 b, Jernbjerg, D.D.S.F...........................................
129 a, bygrundene, K. Helmar Pedersen..........................
31 aa, markjorderne, Anker Petersen...............................
5 a, Landsgrav, Annelise Sørensen.....................................
3 eø, markjorderne, Harald Jensen...................................
3 ef, markjorderne, Zemi..................................................
11, bygrundene, Orla Wichmann....................................
119 h, bygrundene, Th. Haugaard...................................

40
93
110
158
198
210
219
219
247
259

EJENDOMME, salg
Parcel 11 af 6 h, Holmstrup, Gorm Rasmussen...............
Landsgravvej 6....................................................................
69 co, markjorderne, Sericol Reklame A/S......................
Areal ved 4 ct og 4 cu, Antvorskov, Svend Ä. Christensen
64 m, markjorderne, fjernelse af stensætning..................
64 i og 64 h, markjorderne, fjernelse af svellehegn.........
64 I, 64 n, 64 o, 64 p, 64 q, 64 r og 64 s, markjorderne,
plantning af hæk i vejskel og vejniveau............................
6 h, Holmstrup, deklaration..............................................

48 -

50 -

40
93
50
93
62
62
62
68

425
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7 mpr Holmstrup, Ole Jensen..........................................
Parcel af 6 h. Holmstrup, Keld Henriksen og A. Walther
Hansen.................................................................................
Areal nord for Antvorskov Alle, beboerne langs vejen . .
Areal af 5 o, Landsgrav, Tommy Petersen......................
Grund ved Karolinevej, Frank Mårtensson ....................
Grund ved Hjorthøjvej, ØKS............................................
63 a, m. fl., markjorderne, Slagteri region Nordvest ....
Arealer langs del af Sdr. Ringgade, beboerne langs vejen
49 v og 49 x, Frølunde, Korsør kommune....................
Parcel af 4 cx, Antvorskov, Jørgen Christiansen...........
69 co, markjorderne, Jørgen Nielsen...............................
Areal af 8 ff, Landsgrav, Brdr. Justesen A/S..................
Parcel af 325 m.fl., bygrundene, Løvegade 21 - 33, Fælles
organisationens Boligforening..........................................

73

73
147
102
102-136
102-136
147
184
192
199
199
221
82

221

Frueqade 14. Fællesorganisationens Boliqforeninq.........
Areal af 315 a, markjorderne, Jens Friis........................
Areal langs Skidenrenden, Slagelse - Sorø Kreaturslagteri A/S

245
259
259

EJENDOMSSKATTER
Slagelse Gammel og Ny Kloster, 1 a og 10, bygrundene,
fritagelse for betaling af ejendomsskatter........................

39

EL- og VARMEFORSYNINGEN
Betaling for endelig afregning for 1973/74 fra varmevær
ket ......................................................................................
A'contopris 1974/75 fra varmeværket..........................
Forhøjelse af el-priser.......................................................
Blikkenslager Charly Jensen, autoriseret fjernvarmeinstal
latør .....................................................................................
Poul H. Jørgensen, autoriseret elektroinstallatør...........
Hans H. Hansen, autoriseret ikke-erhvervsmæssig elektro
installatør ..........................................................................
Poul Erik Larsen, autoriseret fjernvarmeinstallatør ....
Overenskomst om grænser mellem elforsyningsområder m.v.
Leverance af el til større forbrugere med kontrakt ....
Årsafregning med fjernvarmeforbrugerne ....................
Fastsættelse af afgift for fjernvarmeleverancer for 1975/76

18 -

10
10
68

28
28
39
62
79
130
254
254

FLAGNING
Overtagelse af flagstang ved Antvorskov ........................
Overtagelse af »byens flagalle»..........................................

426

88
142

SAGREGISTER

FORPAGTNING
69 r m.fl., markjorderne, havekolonien Østervang, etable
ring af elektrisk lys...........................................................
18 a, Skovse, Poul Erik Olsen, oprettelse af kontrakt ..
155 b, ny, Tove Olsen.....................................................
Areal af 315 a, markjorderne, Haveforeningen »Søndervang».................................................................................
43 a, markjorderne, Botved Boats A/S, frigørelse for en
del af lejemål..................................................................
Del af 6 h. Holmstrup, Kaj Christensen, forlængelse af
kontrakt........................................................................
Del af 6 h, Holmstrup, Gustav Hansen, forlængelse af
kontrakt........................................................................
5 o, Landsgrav, Annelise Sørensen, forlængelse af kon
trakt ...............................................................................
8 ff og 8 fg, Landsgrav, Peter Hansen, forlængelse af
kontrakt.............................................................................
Havelod 3 og 4, M. og W. Larsen, forlængelse af kon
trakt .....................................................................................
Havelod 8, R. Christoffersen, forlængelse af kontrakt
12 e, markjorderne,D.D.S.F., forlængelse af kontrakt
30 I, markjorderne, Peter Hansen, forlængelse af
kontrakt...............................................................................
31 ab, markjorderne, Alf rida Nielsen, forlængelse af
kontrakt.............................................................................
31 ah og 31 al, markjorderne, Alfrida Nielsen, forlængelse
af kontrakt...........................................................................
368 a, markjordene, Peter Hansen, forlængelse af
kontrakt...............................................................................
7 al, Havrebjerg, Anders Clausager, forlængelse af kon
trakt .....................................................................................
Del af 1 t, markjorderne og 1 a, Landsgrav, Kaj Christen
sen, forlængelse af kontrakt..............................................
1 m, Kirke Stillinge, Ditmar Hansen, forlængelse af kon
trakt ...................................................................................
11c, Lille Valby, udlicitation - Bent Andersen.............
100, markjordene, udlicitation - Gunnar Jørgensen ....
8 d og 8 bq, Holmstrup, Peter Hansen, forlængelse af
kontrakt...............................................................................

45
51
74

144
156
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

185
185
185

185
185 - 222
185 - 222
200

FORSAMLINGSHUSE
Ottestrup forsamlingshus, tilskud.....................................
Hallelev Forsamlingshus A/S, tilskud...............................
Havrebjerg Forsamlingshus, tilskud.................................
Kirke Stillinge Forsamlingshus, tilskud.............................
Keldstrup Forsamlingshus, tilskud...................................
Tyvelse Forsamlingshus, tilskud.......................................

10
18
68
142
152
230

427
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FORSIKRING
Forhøjelse af præmie for kollektiv bør neu lykkesforsik
ring .......................................................................................

36

FORURENING
Etablering af central modtageplads for olie- og kemika
liespild i Sorø....................................................................
Klage over røg- og støjgener fra Valbygårdsvej 1 A ... .
Forurening af Hejninge vandværks pumpebrønd...........
Lugtgener fra Danapak A/S..............................................
Lugtgener fra De danske Spritfabriker A/S....................
Støj- og lugtgener fra William Jensens Maskinfabrik ....

24 - 206
137
137
173
187
225

FRAGTMANDS- og RUTEBILKØRSEL
Asger Christensen, godskørsel for fremmed regning ....
Arne Nielsen, turistkørsel over hele Danmark...............
Oluf Larsens Vognmandsforretning, turistkørsel over
hele Danmark....................................................................
Kurt Jensen, turistkørsel over hele Danmark...............
Frans Kubert, turistkørsel over hele Danmark...............
Povl Jensen, turistkørsel over hele Danmark.................

48
109
122
156
182
182

FREDNING
Redegørelse om fredningsplanudvalgenes beføjelser og
arbejdsområder....................................................................

35

FULDMAGTER
13

Bemyndigelse til underskrift sammen med borgmesteren
Bemyndigelse til tjenestemænd til at underskrive doku
menter .................................................................................

234

GADER, VEJE og PARKERINGSPLADSER
Klostergade, sydlige side, permanent parkeringsforbud .
Parkvej, syd-østlige side, permanent parkeringsforbud
.
Ingemannsvej, nordlige side, permanent parkeringsforbud
Frederikshøjvej, østlige og vestlige side, permanent par
keringsforbud.................................................
Klostergade, nordlige side, parkeringsforbud efter behov .
Parkvej, nord vestlige side, parkeringsforbud efter behov .

428

10
10
10

10
10
10

SAGREGISTER

Ingemannsvej, sydlige side, parkeringsforbud efter behov
Ensrettet færdsel vest-øst ad ikke navngiven vej fra
Slotsallé .............................................................................
Bibeholdelse af navnet Garvergårdsvej.............................
1 n, Holmstrup, oversigtsservitut ved Skjoldsvejs udmun
ding i Holmstrupvej .........................................................
Ændring af gadebelysning i krydset Grønningen - Strudsbergsvej - Etterbjergvej.....................................................
Navngivning af Mølleparken............................................
55 e, markjorderne, A/S Dansk Shell, placering af over
kørsler ...............................................................................
Ændring af private fællesvejeved Kongsmark Strand ...
Sløjfning af dækningsgraven på Fisketorvet..................
Istandsættelse af Skovvejen mellem 265 a og 55 oo,
markjorderne........................................................................
Lukning af Skovvejen.........................................................
Ændring af Lillevangsvej...................................................
Teglværksvej og Teglparken, udgiftsfordeling...............
Vejnavne i Sydvestbyen..................................................
Ændring af vejmandsdistrikterne...................................
Anlæg af højre- og venstresvingsbaner på landevej 503,
Skovse - Slagelse..................................................................
Etabtering af vendeplads på Fægangen.............................
Skiltning ved Marievangsskolen og Vesthallen..................
Anvendelse af kr. 21.000,- fra konto 20 09 15 00 08, nye
anlæg til færdigørelse af parkeringsområdet ved fodbold
baner og tennisbaner ved Frederikshøjvej......................
Anvendelse af kr. 25.000,- fra konto 20 01 12 00 02, nye
anlæg til færdiggørelse af haveanlæg omkring Vesthallen
og parkeringsplads ved hallen...............................
Regulering af gadehjørnet Østre Al le/Rosenkildevej ....
Offentlige vej- og kloakarbejder i Sydbyen....................
Etablering af stopforbud på Holmstrupvej ved Marievangs
skolen .................................................................................
Opsætning af D 18/D 19 tavler på hovedlandeveje og
landeveje..........................................................................
Fuldt stop ved Nordvej og Kvægtorvsvejs udmundinger
i Volden.............................................................................
Fuldt stop ved Kongelysets og Set. Jørgensgades udmun
dinger i Bjergbygade.........................................................

Læskærme/skure ved busstoppestederne........................
Navneivning af 3 boligveje i Holmstrup..........................
Tunnel under Antvorskov Alle........................................
Tunnel under Sdr. Ringgade............................................
Bro over Næstvedbanen.....................................................
Tunnel under I dagårdsvej..................................................
Regulering af vejkrydset Grønningen - Strudsbergsvej Etterbjergvej......................................................................
Gangtunnel under Kalundborgvej vedElmedal...............
Hegn langs motorvejens nordside...................................

10
10
24

28
36
42

42
45
45
45
45- 107
48
48
59
62
68
68
68

68

68
71-91
71

79
87

88
88

88
88-107
91-170
91
91
91
91
93
98

429
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Opstilling af tavler for tættere bebygget område...........
Ophævelse af hastighedsbegrænsning på Østre Alle, Park
vej - Klostergade, Lillevangsvej..........................................
Istandsættelse af privat fællesvej - Helgesvej....................
Udvidelse af krydset Parkvej - Ingemannsvej....................
Trafiksignalanlæg i tre kryds på Kalundborgvej.............
Istandsættelse af Parkvej....................................................
Navngivning af private veje ved 4 c, Skovse....................
Vejbelysning på Ærøvej.....................................................
Bussløjfe ved Ærøvej.........................................................
Sti mellem Ærøvej og Skælskørvej.................................
Udgiftsfordeling ved istandsættelse af Teglværksvej ...
2 etape af Nordvej på strækningen Fabriksvej og Dal
svinget .................................................................................
Hegn ved Søndermarksvej................................................
Åstedsforretninger vedr. Ærøvej .....................................
Udførelse af Roarsvejs forlængelse.................................
Oversigtsarealer m.v. ved Lillevangsvej............................

Anlæg af fortov i Valmuevejs sydlige side......................
Overtagelse af vej- og stianlæg i udstykningsområdet
Herthalund........................................................................
Overtagelse af Margrethevejs forlængelse......................
Overtagelse af Eriksgade..................................................
Åstedsforretning vedr. 13 b, Nordrup..........................
Udkørsel fra Smedegade 23 til parkeringspladsen på
Gørtlergade........................................................................
Ændring af vejnavn til GI. Søndervangsvej......................
Ændring af vejnavn til Løvegårdsvej...............................
Navngivning af »Gravestykket».......................................
Udgiftsfordeling ved anlæg af Sigurdsvej........................
Overtagelse af Lillevangsparken som kommunevej ....
Overtagelse af del af landevej 502 som kommunevej . .
Navngivning af private veje i den vestlige del af kommunen
Navngivning af veje i Lille Kongsmark..........................
Overtagelse af veje og stier ved Jonsgården.................
Regulering af Støvlebækvejs udmunding i Stillingevej
samt Solvængets udmunding i Støvlebækvej.................
Fodgængerområdet ved Casino.......................................
Ændring af I dagårdsvej....................................................
Overtagelse af stien mellem Byskovcentret og tunnellen
under Søndermarksvej.......................................................
Overtagelse af privat del af parkeringspladsen ved Byskov
centret og Søndermarksskolen ..........................................
Ændring af vejnavn til Nordrupvej...................................
Navngivning af GI. Skolevej..............................................
Navngivning af veje (Kalundborgvej og Nykøbingvej) . .
Navngivning af sidevej til Strandvejen - Vesterled.........
Etablering af ny fodgængergang i Løvegade ved Set. Pedersgade.....................................................................................
Etablering af fortov i GI. Næstvedvejs østside...............

430

98
98
101
101
107
107
107
107
109
109
109
117
122-170
122
133
133
133-156

142
142
142
144

144-156
152
152
152
156
165
165
165
165
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178

178
182
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Hegn ved den private vej Trekanten.................................
Overtagelse af Munkebakken............................................
Navngivning af privat sidevej til Arslevvej......................
Overtagelse af privat vej i Lille Valby...............................
Ændring af vejnavne ved stranden.....................................
Navngivning af ny vej i Slagelse vest.................................
Ændring af Sandagervej til Sandagergårdsvej..................
Ændring af Sandagervej til Sandager...............................
Ændring af Ollerup Huse til Tyvelse Huse......................
Navngivning af private fællesveje i den østlige del af kom
munen .....................
Navngivning af private fællesveje i den vestlige og sydlige del
af kommunen......................................................................
Anlæg af I dagårdsvej ved Korsørvej..................................
Etablering af fortov i GI. Næstvedvejs østside...............
Klage over inddragelse af del af Egebækvej til haver ....
Fisketorvet som gågade .....................................................
Sti mellem Astersvej og svømmehallen.............................
Underføring under motorvejen i Overdrev-skoven...........
Regulering af Ærøvej.........................................................
Grønningens forlængelse til GI. Næstvedvej....................
Istandsættelse af Teglværksvejs vestlige del....................

195
195
215
215
230
230
230
230
230
230

230
234
245
245
254
254
254
257
257
257

GASFORSYNINGEN
Levering af gas til I/S Korsørgas........................................
Jørgen Hansen Kjæp, autoriseret gas-, vand- og sanitets
mester .................................................................................
Byggeregnskab for spaltgasværk II (Didier) ..................
Palle Busch Madsen, autoriseret gas-, vand- og sanitets mester.................................................................................

107

144
166
234

INTERESSEGRUPPER
Interessegrupper i vinteren 1974/75 .................................
Interessegrupper for børn i tiden 1.1 - 1.4.1975 .............
Interessegrupper i sommeren 1975 ...................................

79
193
243

KASERNE
Protest mod inddragelse af jordarealer til militære formål
Eventuelt køb af kaserneareal ved Kastanievej...............
Gave til Antvorskov Kaserne............................................

88
93
215

431

SAGREGISTER

KINO - TEATRET
Direktør Henry Sørensen, aflønning efter skalatrin 31 . .

20

KLOAKVÆSEN
Bent A. Larsen, autoriseret kloakmester........................
Flemming T. Jørgensen, autoriseret kloakmester.........
Villy V. Christensen, autoriseret kloakmester...............
Henlæggelse af sag vedr. kloakering af 10 a, Sønderupnørre...................................................................................
Offentlige vej- og kloakarbejder i Sydbyen....................
Jens Tage Hansen, autoriseret kloakmester....................
Kloakering i Sønderupnørre by.....................................
Kloakering i Sydvestbyen..................................................
Kloakanlæg i udstykningen Marielund............................
Kloak- og regnvandsbassin ved Holbækvej......................
Hovedkloak i privat sidevej til Lillevangsvej.................
Kloakering af Teglparken..................................................
Hovedkloak ved 41 b, markjorderne...............................
Hovedkloak ved Kalundborgvej - Holmstrupvej ...........
Analysejournaler for udløb fra kommunens spildevands
anlæg .................................................................................

13
28
48
59
71
71
87
91-156-170
133
156
170
178
195
234

253

KOMMUNALE SAMMENSLUTNINGER
Kommunernes Landsforening, valg af delegerede til møde
Købstadkommunernes Låneforening, generalforsamling
Kommunernes Landsforening, sammensætning efter
delegeretmøde....................................................................
Kommunernes Landsforening, ordinært delegeretmøde

12 27 -

44
47

87
116

KOMMUNEGARANTI for LÅN
Lille Ebberup-Næsbyskov vandværk, kr. 207.000,- ....
Ungdommens Venner, kr. 250.000,-.................................

88 -

230
88

KUNST
Rammebeløb til Kinos kulturelle fond............................
Køb af billede til ophængning ved skatteinspektoratet . .
Køb af mosaikarbejde til svømmehallen ........................

432

36
254
266

SAGREGISTER

KURSUS
Den kommunale Højskole - kursusplan for foråret 1975

164

LEGATER
Fabrikant Vilhelm Langes legat - regnskab....................
Fabrikant Vilhelm Langes Arbejderlegat - regnskab ....
Fhv. købmand Chr. Jensens legat - regnskab..................
Slagelse kommunes legat...................................................
Jubilæumslegatet af 1956 ................................................
Frederikke Abrahamsens legat.......................................
Karen Favrholdts legat.......................................................
Ostehandler Niels Peter Nielsen og hustru Kristine Sofie
Marie, f. Christensens legat - regnskab 1973/74 til decision
Chr. Larsens legat - regnskab for 1971, 1972 og 1973 til
decision...............................................................................
Fabrikant Vilhelm Langes legat - regnskab til decision . .
Bankdirektør, købmand P. Thomsens og hustrus minde
legat - regnskab..................................................................
Købmand Carl Husted Andersens legat - regnskab.........
C.A. Lindberg og hustrus legat..........................................
Urmager Jens Ludvig Christen Nørlunds legat - regnskaber
Gårdejer Lars Christensen og hustrus legater - regnskaber
Justitsråd F.C. Bech og hustrus sølv bryllups legat...........
F.C. Hansens legat.............................................................
Elise Christine Møllers legat..............................................
Fabrikant Vilhelm Langes legat til fordel for Slagelse
Velgørenhedsselskab - regnskab........................................

29
29
29
49
49
72- 186
81

81

81
81
81
81
92 - 197 - 260
135
146
172
186
197
236

LOSSEPLADSER
Udvidelse af Holmstrup losseplads...................................
Losseplads ved Næsby Strand..........................................

156
245

LYSTSKOVEN
Overenskomst vedr. diverse forhold i lystskoven...........

219

MÆLK
Engrospriser for mælk og fløde m.v. . . .........................
Ændring af mælkeemballage.................

35-116-164-214
130

433
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OMSORG, OFFENTLIG
K.F.U.M.'s Soldaterhjem, kommunens leje af omsorgscen
ter i ejendommen Kastanievej 3.......................................
K.F.U.M/S Soldaterhjem, kommunens repræsentant til
bestyrelsen..........................................................................

10
10

OVERENSKOMSTER, FAGLIGE
Familievejlederes løn- og ansættelsesvilkår......................
Regler vedr. forskudt tid og rådighedsvagt samt om dyr
tidsregulering ......................................................................
Fradrag i løn for naturalydelser.......................................
Fornyelse af teknikumingeniøroverenskomsten.............
Psykologers løn- og ansættelsesvilkår...............................
Tandteknikassistenters løn- og ansættelsesvilkår...........
Overenskomst vedr. tandprotesebehandling....................
Fastsættelse af opsigelsesvarsel i ansættelsesbreve til
håndværkere......................................................................
Regulativ om afsked af tjenestemænd ............................
Opsparingsordning for tjenestemænd............................
Retningslinier for behandling af uoverensstemmelser
mellem D.A.S.F. og Kommunernes Landsforening om
konkrete arbejdsmandssager..............................................
Tillæg til overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte la
borantelever, laboranter og laboratorieteknikere ...........
Aflønning m.v. af ikke-tjenestemandsansatte tilsynsførende
ansat ved husmoderafløsnings- og hjemmehjælpsordningen
Fortolkning af arbejdsmandsoverenskomstens § 17 vedr.
skur og skurpenge...........................................................
Tjenestemandsansat civilforsvarspersonale, klassificering
og særlige ansættelsesvilkår............................................
Ikke-tjenestemandsansat civilforsvarspersonales lønog ansættelsesforhold.........................................................
Retningslinier for behandling af uoverensstemmelser mel
lem Kvindeligt Arbejderforbund og Kommunernes Lands
forening om konkrete rengøringsassistentsager ...............
Husmoderafløsere og hjemmehjælpere, befordringsgodtgørel
sen, arbejde i forskudt tid og ændring af regler om refusion
ved garanterede lønordninger............................................
Sygeplejersker ved alderdomshjem og plejehjem m.v. samt
sundhedsplejersker, tjenestemandsaftaler og overenskomster
Ikke-tjenestemandsansatte hjemmesygeplejerskers løn- og
ansættelsesforhold...............................................................
Ledende hjemmesygeplejersker, tillægsaftale om overens
komst ...................................................................................
Klassificering af og særlige ansættelsesvilkår for tjeneste
mandsansatte tandlæger ved kommunal børnetandpleje
Ikke-tjenestemandsansatte tandlægers beskæftigelse ved
kommunal børnetandpleje................................................

434

9
9
17
17
17
23
23

28
35
35

44

87
87
87

87
87

87

97
97

97
97
106
106
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Arbejdstidsnedsættelse for kontorpersonale pr. 1.12.1974
Tilskudsordning til sygeplejersker, der uddanner sig til
sundhedsplejersker.............................................................
Fortolkning af arbejdsmandsoverenskomstens undtagel
sesbestemmelse om skur og skurpenge .............................
Støtte til biblioteksassistenters kursusdeltagelse på
Danmarks Biblioteksskole................................................
Diverse fortolkningsspørgsmål iarbejdsmandsoverenskomsten
Vederlag til brandinspektører..........................................
Ikke- tjenestemandsansatte skolelægers løn- og ansættelses
forhold ...............................................................................
•Tandplejeres løn- og øvrige ansættelsesforhold.............

106
116
141
152
191
214

229
229

PERSONALE
CENTRALBIBLIOTEKET

Bibliotekar Vibeke K. Hvidtfeldt, vicestadsbibliotekar
Bibliotekar Jeanette Olsen, varig ansættelse.................
Afdelingsbibliotekar Kirsten Vorsaa, varig ansættelse ...
Kontorassistent Bo Døssing, tjenestemandsansættelse . .
Kommuneassistent Jette V. Jensen, tjenestemandsansættelse
Kontorelev Lis S. Larsen, kommuneassistent...................
Overenskomst vedr. biblioteksmedhjælperes løn- og an
sættelsesvilkår ....................................................................
Kommuneassistent Anne Grethe Hansen, afsked...........
Kommuneassistent Karen H. Andersson, afsked...........
Kontorassistent lldiko Horvath, indplacering i assistent
lønrammen ..............................................................................................
Bibliotekar Anders H. Jørgensen, varig ansættelse...........
Bibliotekar Birgitte R. Hansen, varig ansættelse................................
Afdelingsbibliotekar Anette Høyer, varig ansættelse .. .
Kontorassistent Grethe Holm, afsked................................................
Poul Mikkelsen, kontorassistent.........................................................
Jytte Kristiansen, kontorassistent.......................................................
Kommuneassistent Mona Jørgensen, nedsat arbejdstid .
Skrankemedhjælper Cecilie Christiansen, øget arbejds
tid ........................................................................................
Læsesalsbibliotekar Inge J. Jørgensen, konstitution som
afdelingsbibliotekar...........................................................
Regulering af aflønningen affilmoperatøren.....................
Bibliotekar Kirsten Langer-Andersen,afsked...................
Opslag af stilling som bibliotekar i udlånet for voksne . .
Opslag af stilling som bibliotekar til Antvorskov Kaserne
Ella Bredahl, kontorassistent............................................
Ansættelse af kontormedhjælp til Den fælleskommunale
Samling...............................................................................
Arbejdstidsnedsættelse og bogbusgodtgørelse til bibliotekarer

28
28
28
39
39
39

45
62
80

91
109
109

109

123
123
123
123
123

123
134
157
157-196
178
183

205
253

435
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PERSONALE (fortsat)
CIVILFORSVARET

Civilforsvarsassistent af 2. grad, Bent Andreasen, tjeneste
mandsansættelse ...............................................................
Kontorassistent Ina B. Jensen, tjenestemandsansættelse

235
246

DANOANLÆGGET

Kommunalarbejder Bent Andersen, overførsel af anciennitet

134

ENTREPRENØRAFDELINGEN

Kommunalarbejder Henry Petersen, aflønning som formand
Opslag af stilling som formand..........................................

62
183

FORBRÆNDINGSCENTRALEN
Smed John Frandsen, formand

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

91-101

HJEMMESYGEPLEJE
Normering af stilling som aftensygeplejerske.................

134

PLEJEHJEM og ALDERDOMSHJEM

Forstanderinde Inga Fredbøg, eventuel afsked.................
Bestyrerinde Asta Hansen, afsked ......................................
Opslag af stilling som bestyrerinde, De gamles Hjem . . .
Else M.N. Nielsen, leder al plejehjemmet »Skovvang» . .
Afdelingssygeplejerske Kirsten Andreasen, orlov...........

436

80
109
109 - 183
183
220
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PERSONALE (fortsat)
RÅDHUSET

Kommuneassistent Hanne Hansen, deltidsbeskæftigelse .
Maja i Dali Hansen, kommuneassistent..........................
Overassistent Tove M. Nielsen, indberetning om fravær
på grund af sygdom...........................................................
Kommuneassistent Hanne Munksgaard, ændring af arbejdstid
Kontorassistent Paul Nielsen, tjenestemandsansættelse . .
Kontorassistent Erik Eliassen, tjenestemandsansættelse .
Overassistent Svend Vedel, tjenestefrihed........................
Overassistent Tove Nielsen, nedsættelse af arbejdstid . .
Kommuneassistent Inge-Lise Jørgensen, deltidsbeskæf
tigelse ...................................................................................
Ansættelse af 1/2 teknisk assistent...................................
Pantefoged Max Stougaard, afsked.................................
Opslag af stilling som pantefoged.....................................
Kommuneassistent Inge-Lise Larsen, overassistent.........
Kommuneassistent Elisabeth Petersen, afsked...............
Susanne Jensen, kontorassistent.......................................
Jørgen Peter Jensen, overassistent...................................
Engangsvederlag til ekspeditionssekretær Knud Madsen .
Kommuneassistent H. Mandrup Tfcnnesen, autorisation
som pantefoged..................................................................
Fuldmægtig Børge Nielsen, autorisation som pantefoged
Kommunebogholder Otto Bruun, afsked......................
Opslag af stilling som kommunebogholder....................
Kommuneassistent Annette Hansen, tjenestemandsansættelse
Vikar Kirsten Rasmussen, kommuneassistent...............
Kontorassistent Lis Nielsen, tjenestemandsansættelse . .
Kontorassistent Knud Nørregård, afsked........................
Overassistent Karin R. Jensen, forlængelse af deltids
beskæftigelse ....................................................................
Kommuneassistent Hanne Nielsen, tjenestemandsansættelse

20
28
80
80
91
91
101
101
109
123
123
123-235
134
145
157
171
171

196
196
209
209
235
246
246
258
258
258

SOCIAL- og SUNDHEDSFORVALTNINGEN
Fordeling af pensionsforpligtelser overfor sundhedsplejersker
Kommuneassistent Anne G.H. Jensen, deltidsbeskæftigelse
Kontorassistent Inge Jensen, omnormering til kommuneassistent
ErikJ. Pedersen, kontorassistent...........................................................
Thorkild Østergaard, ekspeditionssekretær..........................................
Kommuneassistent Vera Madsen, deltidsbeskæftigelse.........
Kommuneassistent Lis Gøtze, afsked................................................
Revalideringssouschef Fini Larsen, ekspeditionssekretær

39
109
109

123
123
123

123
134

437
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PERSONALE (fortsat)
Kommuneassistent Birgit Pedersen, afsked......................
Lise Jensen, assistent.........................................................
Inge Sødal Sørensen, assistent..........................................
Birgit Jørgensen, fuldmægtig............................................
Kirsten Larsen, tjenestemandsansættelse........................
Kontorassistent Birgit Jensen, overflytning fra gasværket
Socialrådgiver Knud Vagn Larsen, ændret aflønning . . .
Kommuneassistent Jette A. Frederiksen, tjenestemands
ansættelse ..........................................................................
Kontorassistent Ella Christensen, tjenestemandsansættelse

134
171
171
171
183
196
220

246
258

SVØMMEHAL

Jørgen Henriksen, bademester..........................................

134

VEJVÆSENET

Kommunalarbejder Kaj E. Petersen, anciennitet.............

48

VÆRKERNE

Installationsassistent John Thomsen, tjenestemandsansættelse
El installatør Jørn Bach, anciennitet.................................
Kontorassistent Birgit Jensen, overflytning til social- og sund
hedsforvaltningen ...............................................................
Kontorassistent Birget Rasmussen, kommuneassistent . .
Teknisk tegner-elev Hanna Kony her, forlængelse af an
sættelsen ..............................................................................

39
145
196
235
246

DIVERSE

Tillæg til pensionsregulativer............................................
Rettelser til tillæg om tjenestemandslønninger.............
Satser for egenpension og ægtefællepension.................
Godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel i
kommunens tjeneste.........................................................
Tillidsmandsregler for personale beskæftiget uden for
hovedstadsområdet...........................................................

438

18
44
87-152

87

87

SAGREGISTER

PERSONALE (fortsat)
Regulering af pensioner m.v., beregning af samordnings
fradrag i tjenestemandspensioner og regulering af per
sonlige tillæg ......................................................................
Dyrtidsregulering pr. 1.10.1974 samt reallønsregulering
pr. 1.10.1974 til visse personalegrupper..........................
Omlægning af arbejdstiden for kontorpersonalet...........
Tjenestemænds opnåelse af ret til kvalificeret svagelig
hedspension ........................................................................
Regulering af timelønninger som følge af arbejdstidsfor
kortelsen december 1974 ................................................
Lov om ændring af ferieloven..........................................
Ændring af særlige ydelser, herunder overarbejde samt
ændring af rådighedstillæg.......................................
Dyrtidsregulering pr. 1.4.1975 til tjenestemænd m.fl.
samt fortsat tilbageholdelse som opsparing af 1/3 af visse
dyrtidstillæg........................................................................
Indførelse af flexibel arbejdstid.......................................

116
116
152

164
177
177
204

' 253
254

PLEJEHJEM
Færdiggørelse af plejehjemmet Skovvang........................
Opførelse af 18 pensionistboliger i tilknytning til pleje
hjemmet Skovvang .............................................................

152-215
152

REDNINGSVÆSEN
Overenskomst om patientbefordring m.v............................
Abonnementsaftale med De Danske Redningskorps ....

68
152

REGNSKAB og REVISION
Ændringer i kapitalkonti...........................................................
Anvendelse af driftsoverskud på konto 04 og 05, 1973/74 . .
Amtsfondsbidrag for januar kvartal 1972 .............................
Revision af regnskab 1972/73 for Soba ..........................
Kasseeftersyn pr. 22.3.1974 ...........................................
Revision af socialregnskaber for 1972/73 .......................
Revision af årsregnskab for 1972/73 .....................................
Revision af boligsikringsopgørelse for 1972/73 ....................
Byggeregnskab for Nørrevangsskolen.....................................
Byggeregnskab for spaltgasværk II (Didier) ........................
Byggeregnskab for 1. etape af ombygning og udvidelse af
Marievangsskolen......................................................................
Regnskab for 1973/74 .............................................................
Ligningsbeløb til kirkekasser..................................................
Ændringer i revisionsregulativ................................................
Forslag til kasse- og regnskabsregulativ...................................
Interne posteringer i budget og regnskab...............................

98
107
130
165
165
165
165
165
166
166
178
181
192
243
243
254

439
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RENSEANLÆG
Opførelse af bygning til slamcentrifuger samt 2 biologiske
filtre.....................................................................................
Etablering af hegn om renseanlægget mod Dalsvinget ...
Renseanlægget i Kirke Stillinge.......................................

91-195
193
195

RÅDHUSET
Installation af ventilatorer i lokaler til udvalgsmøder ...
Bygningsændringer i bygningsinspektorat, skattevæsen m.v.
Sekretærbistand til vurderingsformanden......................
Flytning af skrive- og maskinstue.....................................

13
88
91
245

SKATTEEFTERGIVELSE
Ansøgninger

13 - 28 - 39 - 71 - 101-133
144- 170- 182- 208- 219

SKIDENRENDEN
Regulering af Skidenrenden..............................................

152-182

SKOLELÆGEORDNING
Skolelæge E. Bastholm, afsked.......................................
Læge Simon Spragge, skolelæge.....................................
Læge Sven Gade, skolelæge.................................................................
Læge Frode Jensen, skolelæge............................................................
Skolesundhedsplejerske Anna Andreasen, nedsættelse
af arbejdstid..........................................................................................

28
91

91
91
145

SKOLETANDPLEJE
Ansættelse af deltidsbeskæftiget bornetandlæge.........
Tandlæge Anna K. Olesen, endelig tjenestemandsansæt
telse ...................................................................................
Overenskomst vedr. regelmæssig tandpleje.......................................
Redegørelse vedr. udbygningsplan for børnetandplejen

440

71- 134

71

107
141

SAGREGISTER

SKOLEVÆSEN
FOLKESKOLEN
Benyttelse af lokaler i det tidligere kommunekontor i Set.
Peders landsogn, Holmstrupvej..........................................
Belysningsarmaturer til Søndermarksskolens 2. etape ...
Godkendelse af læseklinikker............................................
Overlærer Karen Storm, afsked........................................
Lærer Bent Nielsen, varig ansættelse...............................
Lærer Jørgen Møller, fast lærer........................................
Lærerstuderende Nina Mårtensson, lærer på prøve ....
Lærer Knud Post, reduktion i timetal.............................
Isoleringsarbejde på Søndermarksskolens 2. etape.........
Lærer Steen Bach Nielsen, viceskoleinspektør...............
Carl F. Jensen, overlærer..................................................
Tove E. Hansen, overlærer................................................
Niels B. Jacobsen, overlærer..............................................
Verner W. Jørgensen, overlærer........................................
Connie Pedersen, overlærer..............................................
Max T. Pedersen, overlærer..............................................
Lærer Jette Hansen, afsked............................................
Timelærer Ase Vejlskov Petersen, afsked......................
Lærer Peter L. Sørensen, timelærer.................................
Lærerstuderende Lene M. Poulsen, timelærer...............
Lærer Lillian I. Christiansen, timelærer ......................
Ændring i skoleplanen.......................................................
Lærer Jenny Plamboeck, lærer...............
Lærer Alice Kleis, lærer..................................................
Lærer Rita Hjort, lærer.......................................................
Lærer Birgitte B. Jørgensen, lærer...................................
Gurli Lauritzen, overlærer..................................................
Mogens A. Hansen, overlærer..........................................
Licitation for Søndermarksskolens 3. etape....................
Jakob S. Hansen, skoleleder............................................
Fastsættelse af pligtigt undervisningstimetal for skolele
deren på Lille Valby Skole............................................
Timelærer John A. Nielsen, tjenestemand på prøve ...
Igangsætning af Søndermarksskolens 3. etape.............
Byggeregnskab for Nørrevangsskolen.............................
Byggeregnskab for 1. etape af ombygning og udvidelse
af Marievangsskolen.........................................................
Fastsættelse af grundpris på Søndermarksskolens areal
Udarbejdelse af projekt til ny skole ved Antvorskov Alle
Ændring i undervisningsplan..........................................
Lærer Bodil Knudsen, varig ansættelse........................
Lærer Henrik Wagner, varig ansættelse........................
Lærer Alice Kleis, varig ansættelse...............................
Førstelærer Svend Aage Petersen, afsked....................
Leif Holten Nielsen, timelærer.....................................

39-

18
20
24
33
33
33
33
33
62- 182
55
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
78
78
114
114
114
114
114
114
117
126

126
150
162
166
178
192

195
215 - 230
227
227
227
227
227

441
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Lone Davidsen, fast vikar................................................
Lærer
Lone Kristensen, nedsættelse af timetal ....
Inge Møller,
....
Nis Ivar Raun,
....
Mogens Pedersen,
....
Hanne Søgaard,
....
Arne N. Hansen,
....
Bodil Nielsen,
....
Knud Post,
....
Olga K. Jørgensen,
....
Bent W. Andersen,
....
Henning Vognsen,
....
Edith Nørgaard, orlov.......................................
Steen Jespersen, orlov........................................
40 folkeskolelærere, timenedsættelse.............................
Lærer Jørgen Dann, førstelærer.....................................
Lærerstuderende Jan Friis, lærer på prøve....................
Lærerstuderende Lisbeth Friis, lærer på prøve.............
Lærerstuderende Hanne Petterson, lærer på prøve ....
Lærer Lis Tribler, timelærer..............................................
Lærer Inge-Merete Petersen, fast lærer............................
Lærerstuderende Jess Helmo Hansen, lærer på prøve ...
Lærerstuderende Marianne Uldall, lærer på prøve.........
Lærerstuderende Birgit Vallem, lærer på prøve...........
Lærer Jørgen Horsbøl Petersen, fast lærer....................
Lærerstuderende Erling M. Jensen, lærer på prøve nedsat
timetal.................................................................................
Lærer Toini Tversted, lærer på prøve...............................
Lærerstuderende Ulla Hansen, lærer på prøve, nedsat
timetal...............................................................................
Lærerstuderende Ena Nielsen, timelærer......................
Lærerstuderende Ole G. Nielsen, lærer på prøve.........
Lærer Inge Andersen, fast lærer...................................
Vikar Lene Davidsen, timelærer.....................................
Overlærer Elly Birkebæk, overlærer.................................
Lærerstuderende Lene S. Nielsen, timelærer..................
Lærer Steen-Ole H. Jensen, lærer på prøve....................

227
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
251
251
251
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264

FRITIDSUNDERVISNING

442

Forslag til vedtægt for styrelsen af Vestsjællands voksen
undervisningscenter.................................................................................
Ændring af ungdomsskoleplanen.........................................................
Byskovparkens ungdomsklub, afholdelse af for meget
udbetalt beløb....................................................................
Slagelse Ungdomsskole, etablering af knallertkøreskole
Godtgørelse for deltagelse i ungdomsskoleundervisning
og fritidsundervisning for voksne fra elevernes hjemsteds
kommuner .......................................

24
43

71
107

243

SAGREGISTER

SKOLEVÆSEN
GYMNASIUM og HF-KURSUS

Beretning for 1973/74 .......................................................

87

DIVERSE
Skolesekretær Kirsten Giffard, tjenestemandsansættelse .
Lærer Edith Hansen, assisterende skolepsykolog...........
Ændring i overenskomst vedr. skolepsykologisk virksomhed
Psykolog Knud E. Christensen, klinisk psykolog.............
Vakancevikar Margaret L. Frausing, børnehaveklasseleder
Børnehaveklasseleder Tove D. Petersen, tjenestemandsansættelse
Skolepedellen ved Nørrevangsskolen, oprykning i aflønning
Medhjælp for pedellen på Søndermarksskolen..................
Børnehaveklasseleder Mitzi Rosasco, varig ansættelse ....
Rutebilejer Harald Jensen, forhøjelse af kilometerprisen for
kørsel med skolebørn.........................................................
Børnehaveklasseleder Vivi Steensberg, orlov....................

28
33
59 - 107
78
78
114

126
196
227
240
251

SLAGELSE - HALLEN
Dækning af udgifter ved køb af udsugningsanlæg og mikro
bølgeovn samt volleyballnet..............................................
Dækning af driftsunderskud 1973/74 .............................

98
98

SOBA
Udskiftning af varevogn.....................................................

68

SOCIAL- og SUNDHEDSFORVALTNINGEN
Ombygning i Skolegade 8..................................................
Tilbygning til Torvegade 22..............................................
Udbygningsplan for det sociale og sundhedsmæssige område

71
88
192

SPORT (se også »SLAGELSE - HALLEN» og »TILSKUD»)
Etablering af knallertbane på 12 e, markjorderne...........
Ungdommens Venner, kommunegaranti for kr. 250.000,vedr. boblehal....................................................................
Etablering af lysanlæg på Slagelse Stadion......................

36

88
208

443
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STYRELSESVEDTÆGT
Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten

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

119-132-217

SUNDHEDSVÆSEN
Sigrid G. Petersen, Trekanten 11, klage over naboejen
dommens husdyrhold og mødding...................................
Sigrid G. Petersen, Trekanten 11, anke over forbud mod
svinehold.............................................................................
Klage over røg- og støjgener fra Valbygårdsvej 1 A ....
Forurening af Hejninge vandværks pumpebrønd...........
Lugtgener fra Danapak A/S.................................................................
Lugtgener fra De danske Spritfabrikker A/S.....................................
Støj- og lugtgener fra William Jensens Maskinfabrik ...

28
28
137
137
173
187
225

SVØMMEHAL
Varmegenindvindingsanlæg..............................................
Kraftinstallationer i kantinekøkken...............................
Anskaffelse af inventar.....................................................
Udenomsfaciliteter ...........................................................
Slutregning for entreprisen vedr. kloak-, jord- og vejarbejde
Intern sikkerhedsarbejde ved opførelsen........................
Forslag til åbningstider.....................................................
Forslag til billetpriser og abonnementskort....................
Ansættelse af badeassistenter..........................................
Forslag til bortforpagtning af cafeteria og kiosk...........
Køb af mosaikarbejde til udsmykning..........................

20
28
62 - 79 - 257
98
109 - 234
182
254
254
254
254
266

TILSKUD tfl FORENINGER nun.
Elever på maskinteknikerkursus.......................................
Landsorganisationen Astmaferie.....................................
Ottestrup forsamlingshus................................
Kolonihaveforbundets Slagelse kreds.............................
Hallelev Forsamlingshus A/S..........................................
Plejehjemsforeningen for Vest- og Midtsjælland...........
S.B.1....................................................................................
Slagelse Cykle Ring.........................................................
Musik og Ungdom...........................................................
Det Sydsjællandske Musikstævne.................................
Lokaletilskud, ændring i tilskudsordningen..................
Medlemstilskud til idræts- og ungdomskorpsmedlemmer,
ændring i tilskudsordningen..........................................
Slagelse Pensionistforening............................................

444

24 -

10
10
10
18
18
24-79
68 - 243
24
36
36
36-142

36
45
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ASF - Dansk Folkehjælp..................................................
Teknologisk Institut...........................................................
Slagelse Firma-Sports Motionsudvalg...............................
Slagelseegnens Kulturkreds................................................
10 brandmænd til rejse til Østrig .....................................
Vestsjællands dramatiske Forening...................................
Landsgrav Friskole.............................................................
Marievangs Idrætsforening................................................
Hjemmeværnskompagni 5216..........................................
Havrebjerg Forsamlingshus..............................................
Turistforeningen for Slagelse og Omegn..........................
Vestsjællands Kunstforening............................................
Slagelse - Hallen................................................................
Slagelse Svømmeklub.........................................................
Slagelseegnens Forbrugergruppe........................................
F.D.F....................................................................................
Slagelse Volleyball Klub..................................................
De uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg....................
Dyhrs Skole........................................................................
Pakhusets Venner.............................................................
Forældreforeningen ved Hallelevskolen..........................
Musikforeningen Musica.....................................................
Handelsgymnasiets ældste klasser.....................................
Kirke Stillinge Forsamlingshus..........................................
Slagelse Bokseklub.............................................................
Mjøndalens Guttemusikkorps............................................
K.F.U.M/S Soldaterhjem..................................................
Keldstrup Forsamlingshus................................................
Vestsjællands Teater kreds................................................
Vuggestuen Marievang.......................................................
Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd .............................
Forlev Friskole....................................................................
Slagelse Ungdomsklub og Diskotek.................................
AOF, FOF og LOF...........................................................
Hjemmeværnsdistrikt Vestsjællands Musikkorps.............
Tudeå-fondén ....................................................................
Teknisk skole.......................................................................
Tyvelse Forsamlingshus.....................................................
Preben og Elisabeth Hocke, forening for alkoholskadede
TRIM - komiteen................................................................
S.I.K.S., medlemstilskud..................................................
Slagelse Gymnastikforening..............................................
Slagelsekoret......................................................................

45
59
59
59- 130 - 205
59
59 - 206
68
68
68
68
79-192
88
98
107
107
107
107
117
117-178
130
130
130
130
142
142
142
142
152
165
192
205
205
205
205
206
215
215
230
230
243
243
254
254

445
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UDSTYKNING
64 e, markjorderne - udstykningsregnskab......................
21 m, markjorderne - udstykningsregnskab ....................
12 n og 12 æ, Kirke Stillinge - ændret udstykningsplan .
6 h, Holmstrup - fastsættelse af vejbidrag m.m................
19 c, 19 as og 19 bh, Kirke Stillinge - skelforandring ...
263 a, markjorderne - udstykning...................................
Udstykning ved Kvægtorvsvej..........................................
17 as og 17 bb, markjorderne - udstykning i 6 parceller.
23 k og 23 I, Holmstrup - skelforandring ......................
6 a, Øster Stillinge - udstykning i 2 parceller..................
19 c, Holmstrup - udkast til deklaration........................
11c, Bildsø - udstykningsplan..........................................
Udstykningsplan for industriområde Vest......................
1 b, Lille Kongsmark - udstykning i 6 parceller.............
22 a, Havrebjerg - udstykning i 4 parceller....................
75 b, markjorderne - udstykningsregnskab ......................
21 f, markjorderne - udstykningsregnskab......................
10 a m.fl., Kirke Stillinge - udstykningsregnskab ...........
23 a, Kirke Stillinge - vedtægt for grundejerforeningen ..
5 a, Landsgrav - deklarationer.......................................
Alandsvej - vedtægt for grundejerforeningen.................
1 a, Landsgrav - endelig udstykningsplan......................
1 b, Lille Kongsmark - vedtægt for grundejerforeningen
4 b og 5 a, Nordrup - omdeling og udstykning.............
»Marielund» - deklaration................................................
19 aæ, Kirke Stillinge - udstykning i 4 parceller...............
19 c og 19 az, Kirke Stillinge * skelforandring.............
289 b og 290, bygrundene - omdeling..........................
30 c, Kindertofte - udstykning i 2 parceller..................
4 m, 4 q og 52 a, markjorderne - udstykningsplan ....
8 s, Landsgrav - udstykning i 2 parceller......................

18 - 230
18
30
36
52
63
63
75
83
83
83
83
88
94
111
117
117
117
122
122
122
148
148
159
174
174
211
224
237
248
263

UNDERSTØTTELSESORDNING for løst ansat PERSONALE
Victor Jørgensen, arbejdsmand.....................................
Johanne D. Steen, enke efter elværksarbejder Svend
Steen.................................................................................
Martha Larsen, rengøringsassistent...............................
Gudrun Nielsen, enke efter tromlefører Jens Th. Nielsen

101

109
171
258

UNGDOMS- og EFTERSKOLEOPHOLD, TILSKUD til
Peter Thorlund Christensen, Brandbjerg Højskole.........

446

240
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VALG
Meddelelse fra valgbestyrelsen om byrådsvalget 5.3.1974
Valg af borgmester.............................................................
Valg af 1. og 2. næstformand............................................
Valg af økonomiudvalg.......................................................
Valg af stående udvalg.......................................................
Valg af ligningskommission..............................................
Valg af børne- og ungdomsvaern........................................
Valg af delegerede til Kommunernes Landsforening ....
Valg af diverse udvalg og kommissioner som følge af by
rådsvalget 5.3.1974 ...........................................................
Valg af repræsentanter til generalforsamling i Købstad
kommunernes Låneforening............................................
Valg af lægekyndig til boligkommissionen
................
Bestyrelsen for Fællesorganisationens Boligforening ...
Valg af vurderingsmand for faste ejendomme...............
Stedfortræder for formanden for huslejenævnet ...........
Voldgiftsmænd i tvistigheder vedr. handel med husdyr .
Finn-Ole Søhus, fritagelse for hverv som suppleant til
ligningskommissionen .....................................................
Repræsentation i halledelserne for Vesthallen og Boble
hallen .................................................................................
Valg af medlemmer til udvalg angående ændringer i sty
relsesvedtægten ................................................................
Ophævelse af byudviklingsudvalget.................................
Meddelelse om valg af medlem tilbiblioteksudvalg ....
Valg af nyt medlem af bestyrelsen for Slagelse Børneha
veseminarium ....................................................................
Georg Bjørsum, udtræden af byrådet.............................
Hans Frandsen, udtraaden af byrådet.............................
E. Lindequist Madsen, næstformand for vejudvalget ..
Folketingsvalg 9.1.1975 ...................................................
Diverse udvalgspladser efter Egon Jensen......................
Valg til bestyrelsen for iTrelleborgmarchen»................
Berigtigelse af folketingsvalg!isterne 1975/76 .............
Indberetning til valgbarhedsnævnet...............................
Valg af vurder i ngsmænd for faste ejendomme.............

1
2
3
4
5
6- 47
7
12 - 256

12- 19- 2738-61-90

27 -

47
48
61
61
61
90
90
100
100
130
141

154
169 - 176 b
169 - 176 b
177
180
232 - 256
232
233
245
256

VANDFORSYNINGEN
Køb af ny rentvandspumpe til vandværket ved Valbygården
Leverance af vandmålere 1974/75 ...................................
Slagelse Kommunes Vandforsyning - nyt navn................
Etablering af vandforsyning i Hyllerup-Hejninge området
Etablering af hovedvandledning i Hyllerup....................
Lille Ebberup-Nassbyskov vandværk, kommunegaranti
for lån på kr. 207.000,-.....................................................

39
39
45
79
79
88 - 230

447
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Jørgen Hansen Kjæp, autoriseret gas-, vand- og sanitets
mester ...............................................................................
Ullovlige vandinstallationer i ejendommen Sorøvej 136/
Nørre As 29....................................................................
Forslag til »Regulativ for Slagelse kommunes vandfor
syning»............................................................................
Vandforsyning af parcelhusområdet »Marielund» ...
Højdebeholder ved Skælskørvej.................................
Rentvandsbeholder ved Va I by gårdsværket...............
Palle Busch Madsen, autoriseret gas-, vand- og sanitets
mester ..........................................................................

144
144
152-243
165
230
230
234

VANDLØB
Vedligeholdelse af Gudum Ä og Skovse Ä......................

142-192

VEJMASKINER
Materielgård ved Dalsvinget.......................................

45

VENSKABSBYER
Venskabsbesøg i Kragerø 13. - 17.8.1974 .............................

448

59

