R e g i s t e r
over
sager behandlede i byrådets møder i året 1956/ 5 7 *

Aldersrente,

Arbejds-* og beskæftigelsesforhold.

Badeanstalter,

Begravelsesvæsen (se kirken)

Biblioteksvæsen.
Eventuel omnormering af bibliotekarstillingen - 66,
Bibliotekar Gerda Kristensen, afsked - 76.
Bibliotekar Tage Larsen - 84, 185,
Eventuel indretning af bibliotek i "Arbejderbo's" byggeri v, LI, Marienlyst Ventilationsanlæg - 124, 148, 162, 175*
Efterbevilling til bibliotekets lønningsudgifter - 162,

Boligforeninger

(se byggesager og boligforhold)

Brandvæsen.

Broer, (se gader, veje og kloaker)

igforhold

Indretning af butik i Havnegade 13 ~ 196.
!1
Opførelse

"

11

af garage

" Kirkegade 8 - 2 1 3 ,
på matr. nr. 3_i — 14*

"

"

"

""

"

14a® ~ 201.

"

15

"

" 11

"

3n - 202.

Indretning af garage og øllager i Kocksvej 2o - 48*
Tegning til spejderhytte på matr, nr, 7by - 5 6 .
Tegning til parcelhus på matr, nr, 7bl - 2 7 .
Opførelse af parcelhus på matr, nr. 14az - 15.
"

7bm - 94•

"

216 - 9 5 .

?i

og værks tecferpå gru.nd ved Kocksvejs forlængelse — 1 1 6 ,

H

!!

Si

og vaskeri

"

"

11

på. matr. nr.

"

"

- 170.

Arbejdernes Andelsboligforening - 1.9* 7é, 93*

"

"

- 116.

- 2 ~
Boligselskabet "Rosenvænget" - 38, 39? 40, 119? 122, 127
Byggetilladelse til A/S Irma - 6 4 .
Ombygning af Kaj Larsens ejendom matr. nr. 91a, Jernbanegade 17 - 6 5 , 96, 125.
Andragende om tilbygning på ejendommen matr. nr. 18am, Uds. - 117«

"

"

"

"

"

"

" 4u, markj. - 203.

Opførelse af karosserifabrik på matr. nr. 112m - 126.
Nedrivning af kommunens ejendom, Havnegade 3 " 205«
Nedrivning af ejendommen, Kirkegade 4 " 128.
Tilbygning til fabrik på matr. nr. 254ad, au - 179*
Oversigt over boligbyggeriet - 153Ejendommen, Frederiksborggade 7 må ikke anvendes til beboelse - 198.

Byplan.
Esso"servicestation ved rutebilstationen - 5«
Rosenvejskvarteret - 22.
Deklaration vedr. sygekassens ejendom, matr. nr. 1 4 , bygr. - 2 5 .
Indretning af garage og øllager i Kocksvej 2o - 4 8 .
Byggetilladelse til A/S Irma ~ 6 4 .
Ombygning af Kaj Larsens ejendom, matr. nr. 91a> Jernbanegade 1 7 - 6 5 , 9 6 , 125.

VJ*1

Udnyttelse af det opfyldte areal ved skibsværftet - 88, 186.
Opførelse af parcelhus på matr. nr. 216, tilhørende tandlæge H. Th. Pedersen - 9

Byrådet og byrådsvalg.
Diæter ved rejser - 81.

Ejehdomme og jorder.
Esso-servicestation ved rutebilstationen - 5Campingplads - 9, 31, 43, 130.
Salg af matr. nr. 254dk - lo, 32.
Opfyldning af arealer - 12, 45, 88, 186.
Beretning vedr. anvendelse af ungdomshuset - 20,
Parkeringsplads i haven til ejendommen, Jenrbanegade 33 - 30.
Istandsættelse af ejendommen, Jernbanegade 33 ~ 91, 104.
Køb af matr. nr. 51jb bygr., Færgevej 7 “ 53, 6 8 .
Opførelse af spejderhytte på matr. nr. 7Uy, Kocksvej - 5 6 .
Kontrol med kommunens fyringsanlæg - 62.
Udnyttelse af opfyldt areal ved skibsv.ærftet - 88.
Nyt alderdomshjem - 137, 149.
Eventuel erhvervelse af præstegården - 150.
Køb af matr. nr. 151., markj. - 151, 1 6 7 .
Ny skole - 180, 219.
Tilbagekøb af matr. nr. 254ck - 184, 210.
Nedrivning af ejendommen, Havnegade 3 - 205.
Overtagelse af et vejareal, matr. nr. 186a, ved Færgevej - 206i
Erhvervelse af ejendommen, matr. nr. 192, - 207.
"

"

"

"

"

1 9 1 , - 208.

Erhvervelse af ejendommen, matr. nr, 97b., " 209.
"

n

"

"

"

97c,, ~ 20?.

"

"

11

n

" 100a, - 209.

Forpagtningsafgift for St. Marienlyst - 214.

.

Køb af ejendommen, matr. nr. 5a., 11. Marienlyst ~ 216
Salg af industrigrunde - 21f.

Folkebiblioteket. (se biblioteksvæsen)

Forskelligt.
Ulemperne ved skallefabriken - 23.
Opstilling af boder på Torvet - 102.
Bevilling til Civilforsvaret - 138.
Vandrerhjemmet - 152b.

Gader, ve je,og kloaker.
Påfyldningsstuts for brændselsolie udfor Jernbanegade 12 - 3*
Parkeringsforhold - 4*
Esso-servicestation ved rutebilstationen - 5.
Motorafgift — 17, 100.
Rosenvejskvarteret - 22.
Indkørslen ved Vænget ~ 2-5.
Deklaration vedr. sygekassens ejendom, Østergade — 25«
Gadefejning - 26, 57*
Parkeringsplads i haven til Jernbanegade 33 ~ 30.
Overenskomst vedr. vejarbejde m, v. for grundejerforeningen, Lundebjerggård
Udvidelse af Færgevej - 37, 133*
Vejsyn - 4 1 ,
Anskaffelse af vejtromler - 4 6 ,
Tillæg og ændringer til vejvedtægten - 6l« 154«
Opgravninger i gaderne til kloakstik - 72.
liy Østergade — 74*
Kloakafløb, septiktanke og vandafledningsanlæg’ i Engbæk - 8 7 .
Færdselsret på og istandsættelse af Solbakken -- 89*
Gangsti nord for matr, nr, 44Jl søges nedlagt -* 89*
Gadebelysning i Færgevejskvarteret - 90*
Kloakering af Færgevejsdistriktet - 1 3 1 , 147? l69» 182.
Spildevandsledning i Omkørselsvejen og Kocksvejs forlængelse - 132.
Ingen gennemførelse af Solvej til Kocksvej - 134*
Kloakpumpestation ved Færgevej - 158,
Kloakbidrag - 159.
Vejformandens cykelgodtgørelse - 1 6 4 .
Overtagelse af Kocksvej som offentlig - 178.
Eventuel opfyldning af Åagade - 194*
Overtagelse af vejareal, matr. nr. 186a ved Færgevej — 206,
Erhvervelse af ejendommene»matr. nr. 191? 192 ~ 207, 208.

- 4 Erhvervelse af ejendommene matr. nr. 97b.? 97c. og 100a

- 209.

Gadehandel.
Forhandling af kød fra vogn - 129.

Havnen.
Regnskab - 8 6 .
Overslag - 176.
Opfyldt areal mellem havnen og skibsværftet - 88, 186.

Indfødsret.

Jernbanen.

Jordemødre.

Kasse- og regnskabsvæsen.
Sygehusregnskaber - 21, 60
Regnskab for ambulancerne - 59 =
Garanti for lån til campingplads - 9? 31? 43*
Kommunens regnskab - 355 108, 155=
Kommunens overslag - 181, 204=
Kasseeftersyn - 3 6 , 103•
Havnens regnskab - 8 6 .
Havnens overslag - 1 7 6 .
Garanti for lån til turistforeningen til campingplads - 130.
Optagelse af kloaklån - I6 9 ? 182.

Kirke og kirkegård.
Ansættelse af graver Tage Nielsen - 7 ? 52.
Anskaffelse af nyt orgel - 47? l6l.

Kloaker (se gader, veje og kloaker).

Kød- og mælkekontrol.
Andragende fra stadsdyrlægen om forhøjelse af kørselsgodtgørelse - 97? 113=

legater.

Lystanlæg.
l/S Kalvøen - 2 3 , 195=

Lønninger.

Museer.

- 5 Mælkekontrol. (se kød- og mælkekontrol)

Hattevagt«

Autorisation til Finn Lempe! som elektroinstallatør
Omnibus- og fragtmandskørsel - 24* 42, 101, 173«
Handel fra kiosk, Byvej 63 — 28,
Tilladelse til musik og dans på restaurationer

29.

Beværterbevilling til Poul Lynge - 49 *
Beværterbevilling til fru Dagny Hielsen - 58«
Beværterbevilling til Bernhard Hansen - 212,
Overtagelse af mælkeruter - 51» 215 *
Etablering af mælkeudsalg, Byvej 1 7 - 7 3 *
Biografbevilling' til direktør Frost Hansen - 6 3 .
Tilladelse til musik og dans på restaurationer - 9 8, 1 4 6 ,
Tilladelse til fremvisning af fjernsyn - 174•
Fjernelse af adskillelsen i droskerne - 160.

Pensioner,

Priser,
Detailpriser - 16, 70, 120, 172,

Rådhuset,.
Inventar til byrådssalen - 118,

Renholdelse (den offentlige).
Forbedring af forholdene ved lossepladsen - 23,
Gadefejning -■ 2é, 57*

Regnskabsvæsen (se kasse- og regnskabsvæsen).

Rets- og politivæsen.

Skatter og; afgifter,
Afløsning af afgiften vedr. digelaget "Bløden" — 6 ,
Motoraf gift - 17, 101.
Eloakbidrag - 159*
Andel i grundstigningsskyld - 1 8 7 *

Skolevæsen.
Lærerinde frk. Ejeldberg Jacobsen - 2.
"

"

Agnete Sass Hansen — 80,

Lærer Bechmann Jensen — 6 9 .
Lærerinde fru Solveig Grand — 79*

-

6 -

Lærerinde frk. Betty Hansen - 135.
"

frk. Gerda Nielsen - 1 3 5 , 211.

"

fru

Poula Hansen - 211.

Beretning pra skoletandpieje - 18.
Ophævelse af skoletandplejeordning — 75«
Tilskud til sygekassen i anledning af skoletandplejen - 92.
Skoletandklinik - 91? 104, 152a, 1 6 3 .
Skoleforhund med diverse omegnskommuner - 13, 107, 193*
Udsmykning af skolens gamle gymnastiksal - 82.
Vedtægter for Køhstadforeningens skoleudvalg - I4 2 .
Timereduktion i regning stilles i bero - 143Skoleåret omlægges til august (fra 1957/58) ~ 144*
Ændringer i skoleplanen - 177, 192.
Oprettelse af 3 nye lærerembeder, hvoraf 1 overlærerembede - 192.
Opførelse af ny skole - løO, 219.

Skorstensfejning.

Social forsorg.
Aldersrente til ikke 65— årige - 83, 1 1 2 , 168.
Nyt alderdomshjem - 137, 149«
Administration af folkeforsikringsloven - 141.

Stadion.
Tilbud fra D. S. B. om leje af areal til udvidelse af stadion - 199*

Statslån.
Arbejdernes Andelsboligforening - 19, 76, 93
Blikkenslager Poul Nielsen, matr. nr. 254cz - 33
Boligselskabet "Rosenvænget" - 3 8 , 39, 40, 119, 127*
Støberiarbejder Jens Chr. Olsen, matr. nr. 18ch, Udesundby - 54, 80
Kontorassistent Poul Larsen, parcel af matr. nr. 3g ~ 99, H l «
Fabrikant Svend Skaarup, matr. nr. 3l ~ 171*

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Beretning fra sundhedsplejersken - 1, 188.
Sygehusregnskaber — 21, 60.
Regnskab for ambulancerne - 59*
Takst for ambulant behandling - 55Gratid ophold og behandling for slesvigske børn på sygehuset - 71*
Takster for udenamts patienter på sygehusene - 218.

Sygekasser-.
Tilskud til skoletandpleje - 92.

Tilstod og understøttelse.
Borgerstiftelsen - 44«
Frederikssund sygekasse (til skoletandpleje)

92,

Frederikssund sejlklub - 123, 143*
A/S Kalvøen - 195«

Tjenestemand m, fl.
Graver Tage H e l s e n - 7> 52
Bibliotekar Ellen Haugstrup - 6 6 ,
Bibliotekar Gerda Kristensen - 78*
Bibliotekar Tage Larsen - Qå, 185.
Stadsdyrlsge -!• P* Andersen - 97? U p .
Skattesekretær R. Stahrenberg - 114.
Pantefoged Erik Moses - 114«
Kæmner Axel H e l s e n - 115*
Mejformand Kaj Hansen - 1 6 4 .
Elarbejder Sv. Bengtsson - 1 6 5 .
Elektriker Ove Christensen - I6 5 .
Diæter ved rejser — 81.

Trafik- og færdselsforhold.
Parkeringsforhold — 4 •
Es so-service station ved rutebilstationen - 5.
Omnibus- og fragtmandskørsel — 2 4 , 42? 101, 173? 190
Parkeringsplads i haven til Jernbanegade 33 ~ 30*
Hastighedsbegrænsning i byen - 189.

Turistvæsen.
Campingplads - 9, 31, 43? 130v

Udstillinger,

Udstykninger og matritolsvæsen.
Udstykning af matr, nr, 24J., Ude sundby - 200.

Understøttelser (se tilskud).

Valg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af landvæsenskommissær - 1 0 5 .
"

!l landvæsensmedlem - 1 0 6 ,

"

11 medlem til initiativrådet — 1 2 1 .

"

" bestyrelsesmedlemmer til "Rosenvænget’1 - 140

"

" benzinrationeringsudvalg — 1 3 9 *

Folketingsvalglister - I8 3 .

- 8 Værker, de kommunale.
Autorisation som elektroinstallatør - 8.
Overenskomst vedrørende vandledningsarbejde for grundejerforeningen, Lundebjerggård - 54*
Vekselstrøm i Færgevejskvarteret - 90.
Gadebelysning i Færgevejskvarteret - 90.
Lavspændingskabel fra campingpladsen til "Lundebjerggård Nord" - 1 5 6 .
Isefjordværket - 1 5 7 Tillæg for forskudt tjenestetid - 1 6 5 .
Ændring i regler vedr. overgang til vekselstrøm - 1 9 1 .

-

1

Byrådsmødet den 16, april 1956,
Fraværende i Jørgen Giiris t lansen.

1*

(J. nr. 7 7 2 ,5 5 5 .2 )

2,

(,J, nr, 85i.li2 .5 2 (851.11.082.8))

Beretning fra sundhedsplejersken. — Til efterretning,
Skrivelse om, at lærerinde frk, Kjeldberg

Jacobsen fra 1 /4—56 er ansat i Roskilde, og forslag til opslag af embedet. - Til
efterretning. - Forslaget tiltrædes,

5.

(J, nr. 811.111)

Andragende om tilladelse til anbringelse af en påfyldningsstuts

for brændselsolie ved fortovet udfor- ejendommen Jernbanegade 12, — Vejudvalget
indstiller, at tilladelse gives på nærmere anførte vilkår, bl. a. at påfyldning
skal ske før kl. 9 eller efter kl. 18, - Indstillingen vedtoges.
4*

(J- nr, 811,122,54)

Fornyet behandling af indstilling vedrørende parkeringsfor"

holdene, - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.

5.

(J. nr. 811.llp)

Fornyet behandling af sagen vedrørende udvidelse af servicesta

tionen på Torvet, - Det indstilles, at det fornødne areal stilles til rådighed,)
og at lejemålet forlænges med 3 år til 1976, idet man samtidig anmoder om, at be
stemmelserne i § 4 ændres således, at kommunen står frit med hensyn til indret
ning af en ruteautomobilstation med pakkecentral andetsteds i byen, - Indstillin
gen vedtoges eenstemmigt.
6,

(J. nr, 792,3)
ophævet

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man forsøger at få

digelaget "Bløden", således at kommunen overtager digelagets forpligtel

ser mod, at digelagsafgiften afløses ved indbetaling til kommunen af 25 gange det
årlige bidrag, - Indstillingen vedtoges.
7«

(J. nr. 08)

Kirkeudvalget indstiller, at stillingen som ringer og gravér opslås

ledig på hidtil gældende vilkår, dog ikke pensionsberettiget. Endvidere indstil
les revideret reglement til vedtagelse. - Indstillingen vedtoges,
■8.

(J. nr. 712.2)

Andragende fra elektriker Finn Lempel om autorisation som elektro-

instaliatør, - Det vedtoges at give autorisation.
: 9•

(J. nr, 777*83)

Turistforeningen foreslår, at der anlægges en campingplads på

arealet nedenfor Jenriksbakken. Udgiften excl. planering anslåes’til k r .15*000.-,
som turistforeningen vil låne med kommunens garanti. - Sagens overgang til 2.
behandling vedtoges.

10.

(J. nr, 073*54 (073*511.2)

Indstilling om at afhænde parcellen matr. nr. 254dk

til arbejdsmand Peter Nielsen for 3=000 kr., hvoraf 1.500 kr. betales kontant. Der pålægges byggepligt Indenfor et år og tilbagekøbsret, - Sagens overgang til
2 . behandling vedtoges,
11.

(J. nr, 778*5)

Andragende fra repræsentant L. Chr, Schmidt om tilladelse til at

inddrage lejligheden Færgevej 67 st. til lager og forretningslokaler, - Kan ikke
imødekommes, men det tillades, at der inddrages eet værelse, der ikke senere må
udlejes særskilt.

- 2 12.

(j. nr. 792)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man modtager et til

bud fra D. S. B. om gratis opfyldning af et areal ca. 7 ha. af matr. nr. 28p,
Bløden. — Indstillingen vedtoges.
13.

(J. nr. 851.122)

Snostrup sogneråd anmoder om, at den gældende overenskomst

udvides således, at alle børn fra Snostrup kommune kommer til at gå i Frede
rikssund skole. - Skolesommissionen indstiller, at anmodningen imødekommes,
og såfremt det ønskes, kan en repræsentant derfra deltage i skolekommissionens
møder uden stemmeret. - Indstillingen vedtoges.
14.

(J. nr. 073.51 (778.511)) Andragende fra telefonmontør Børge Jørgensen om god
kendelse af udseende og beliggenhed af en garage på matr. nr. 3i» Agervej. Godkendes.

15.

(J. nr. 073.51(778.511))

Andragende fra kalkulator F. J. Jørgensen om godken

delse af udseende og beliggenhed af et beboelseshus på matr. nr. 14az, Færge
vej. - Godkendes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 1 4 . maj 1956.
16.

(J. nr. 824.5)

17.

(J. nr. 713.13)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning*
Meddelelse om forskud på motorafgift, 59*600 kr. - Til efter

retning.
18.

(J. nr, 851.172)

Beretning vedrørende skoletandplejen. - Til efterretning.

19.

(J. nr. 778.532)

Regnskab for Arbejdernes Andels Boligforening. - Til efter

retning.
20.

(J. nr. 073.51)

Beretning vedrørende anvendelse af Ungdomshuset. - Til efter

retning.
21.

(J. nr. 842.11.073.526)

Meddelel se om andel i sygehusets driftsunderskud,

247.114 kr. - Til efterretning.
22.

(J. nr. 777*81)
m

25.

2. behandling af byplan vedrørende "Rosenvejskvarteret", der

er godkendt af boligministeriet. - Godkendes.

(J. nr. 777.83)

A/s "Kalvøen" henstiller, at der foretages foranstaltninger

til forbedring af forholdene ved lossepladsen og indkørslen ved Vænget samt
ulemperne ved skallefabriken. - Oversendes til de respektive udvalg.
24.

(J. nr. 811.113)

Andragende fra Hornsved grundejerforening og vognmandene

Hans og Mogens Andersen, Jægerspris, om tilladelse til omnibuskørsel Kulhus København. - Anbefales på sædvanlige betingelser.
25.

(J. nr. 073.512)

Deklaration vedrørende sygekassens ejendom, matr. nr. 1 4 ,

bygr. med hensyn til erstatning ved evt. ekspropriation. - Udsættes til be
handling i kasse- og regnskabsudvalget.

26,

(J. nr. 777*6)

Forslag fra politimesteren om, at gadefejningen skal ske ons

dag senest kl. lo og lørdag senest kl. 1 4 .-

Tiltrædes dog således, at tids

punktet om lørdagen ændres til kl. 16.
27.

(J. nr. 073*512.6)

Tegning til beboelseshus fra Hans Poul Taarup på matr. nr.

7bl ved Rolf Krakesvej. - Godkendes.
28,

(j. nr, 754*25)

Andragende fra, arbejdsmand Axel Nielsen om godkendelse af

handel fra kiosk. Byvej 6 3 . - Intet at erindre.
29.

(J. nr. 76 I)

Andragende om tilladelse til musik og dans på Kalvøen, ~ Bevil

ges mod sædvanlig afgift.
0.

(J. nr. 754*2I.073»544) Hejudvalget indstiller, at der indrettes en parkerings
plads i haven til ejendommen Jernbanegade 33, udgiften anslåes til 9 .'000 kr,5
der kan afholdes på budgettet, når istandsættelse af Sundbylillevej udgår. Udvalgets indstilling vedtoges.

31.

(J. nr. 777.83) 2. behandl ing af andragende om garanti for lån til camping
plads. - Udsættes,

32.

(J. nr. 0 7 3 * 5 1 (0 7 3 *5 1 1 «2 )

2 . behandling af indstilling om salg af matr, nr.

254dk til arbejdsmand Peter Nielsen. - Indstillingen vedtoges.
33*

(J. nr, 778.532,1 (-4 ))

Boligministeriet fremsender til fornyet behandling

andragende fra blikkenslager Poul Nielsen om tilladelse til nedlægning af en
lejlighed i ejendommen Roskildevej 38. — Såfremt der udbetales ca, 7.000 kr.
på statslånet,kan andragendet bevilges. - Intet at erindre.
34.

(J. nr,7 1 3 .H l )

Forslag til overenskomst mellem grundejerforeningen Lunde-

bjerggaard - Nord og murermester H. Jacobsen vedrørende udførelse af vejar
bejde (6 5 .OOO kr,), regnvandsledningsarbejde (20.160 kr.) og vandledningsar
bejde (23.000 kr.) og til overenskomst mellem murermesteren og byrådet ved
rørende spildevandsledningsarbejde (32,865 kr.), - Forslaget godkendes, idet
man dog forbeholder sig en forhandling med Oltmann, idet det beløb Oltmann
skal have udbetalt i honorar udbetales på udgifter til regnvandsledningsar
bejdet.
Modet hævet.

Byrådsmødet den li, juni 1956,

35*

(j. nr. 073*526)

Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskab for

1954/55 uden bemærkninger, - Til efterretning.
(j. nr. 073.526.5 )

Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret den 13/2

1956. ~ Til efterretning,

37

«

(j. nr« 811.111 (836.86)

Tilladelse fra Arbejdsministeriet til fortsættelse

af arbejdet med udvidelse af Færgevej til 1/9 1956. - Til efterretning.

-

38.

(j. nr. 778*532)

39*

(J* nr. 778.532*1 (- 4 )

4 -

Regnskab for boligselskabet "Rosenvænget". - Godkendes.
Andragende om godkendelse af udgifter til vinderbyg

geri på "Rosenvænget", 6.618 kr.- Godkendes.
40.

(j. nr. 778.532.1 (-4 )

Andragende om godkendelse af opgørelse af 9 garager

ved "Rosenvænget" for 37*703 kr. - Vedtoges med 10 stemmer mod 1 (redaktør
Jørgensen).
41*

(J* nr. 811.121.2 )

Protokol over vejsynet, 28/5 1956. - Til efterretning.

42.

(J. nr. 811.113) Andragende fra Stanislau Andersen, Skibby om tilladelse til
omnibuskørsel Frederikssund - Holbæk. - Kan ikke anbefales.

43*

(J. nr. 777*83)

2. behandling af sag vedrørende indretning af campingplads.

Udgiften til bygningen andrager 29.000 kr., til beplantning 2.000 ler. og jord
arbejde 3*000 kr. — Sagen udsættes. Sv. Olsen valgtes til at deltage i for
handlingerne med turistforeningen om sagens løsning.
44*

(J. nr. O 7 8 .5 1 )

Andragende fra"Borgerstiftelsen"om forhøjet tilsinid. Kasse-

og regnskabsudvalget indstiller, at kommunens årlige tilskud/jorSøjes^ra6
500 kr. til 1 .5 0 0 kr., men således, at der for beløbene udstedes pantebreve
til kommunen. - Udvalgets indstilling vedtoges.
45*

(J* nr* 792)

Kontrakt med D. S. B. om opfyldning i "Bløden".- Opfyldningen

foretages uden udgift for kommunen. - Godkendes.
46.

(J. nr. 811.073*53)

Indstilling fra vejudvalget om anskaffelse af ny vej

tromle for 41*970 kr.

10.500 kr. for den gamle.- Udgiften foreslåes afholdt

med 3*000 kr. af materialekontoeh, 7*500 ler. ved udsættelse af flisebelægning
på Færgevej. Restbeløbet 19*970 kr. foreslåes afholdt over 2 år, - Indstil
lingen vedtoges.
47*

(J. nr. 857*073*545)

Indstilling fra kirkeudvalget om anskaffelse af nyt orgel

til ca. 55*000 kr.- Der er 2-3 års leveringstid. - Kirkeudvalget anmodes om
at fremkomme med indhentede tilbud, da byrådet er indstillet på at tiltræde an
skaffelsen.
48.

(J. nr. 778.511)

Andragende fra depotejer K. Hansen om indretning af garage

og øllager i ejendommen Kocksvej 2o.- Byplanudvalget indstiller, at andragen
det bevilges.49*

(J* ro?* 76l)

Indstillingen vedtoges.
Andragende fra Poul Lynge om fornyelse af beværterbevilling ved

rørende "Bi-lidt". - Anbefales.
50.

(j. nr. 85i.li2 .5 2 (851.11.082.3 )

Indstilling om fast ansættelse af aspirant

Agnete Sass Hansen fra 1. juni 1956. - Indstillingen vedtoges.
51.

(J. nr. 778.2)

Andragende om godkendelse af, at Marius Hansen overtager John

Larsens mælkerute for 12.000 kr. indbefattet varevogn. - Godkendes med 6 stem
mer, 4 imod.
52.

(j. nr. 08.(776.1.08))

Ansøgninger til stillingen som ringer og graver. -

Kirkeudvalget indstiller at ansætte Tage Nielsen under forudsætning af, at

5 -

-

han tager “bopæl i Frederikssund, - Udvalgets indstilling vedtoges,- Fristen for
tilflytning fastsættes til l/l 1 9 5 7 *
53-

(J. nr, 073 -51* (073.5U.l)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man er

hverver den dødsboet efter fru Emilie Andersen tilhørende ejendom matr, nr. 51a.j
bygr, for en pris af 27.000 kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
54.

(J. nr. 778.532.1 ("4))

Andragende fra støberiarbejder Jens Chr. Olsen om stats

lån til opførelse af et parcelhus på matr. nr, ISch, Ude sundby. - Sagtens over
gang til 2. behandling vedtoges.
55«

(J. nr. 842,11,073,6)

Amtsrådet foreslår, at taksten for ambulant behandling

fastsættes til 10 og 20 kr. for henholdsvis sygekassemedlemmer og selvbetalere. Tiltrædes.
56,

(j, nr. 073*51 (778.5U))

Tegning til en spejderhytte, der ønskes opført på

den af kommunen lejede grund ved Kc-cksvej, - Godkendes.
57*

(J. nr. 811.111.381)

Politimesteren henstiller, at hans indstilling om tids

punktet for fejning af gaderne tiltrædes. - Man fastholder sin indstilling,
8.

(J. nr. 7 6 1 )

Andragende fra fru Dagny Nielsen om fornyelse af sin beværterbe

villing til Grand Cafe. - Anbefales.
Mødet hævet,

Byrådsmødet den 9• Juli 1956.
Fraværende var fru Westergaard på grund af ferie.
59«

(J. nr. 842,11)

Regnskab for 1955/56 for ambulancerne. - Godkendt,

60,

(J, nr. 842,11,073*526)

Meddelelse om at kommunens andel i drift sunde r skude t

til centralsygehuset, tuberkuloseafdelingen og tuberkulosestationerne andrager
ialt 105.502 kr, - Til efterretning.
61,

(j. nr. 811.111.077*1 (777.862))

Stadsingeniøren indstiller, at der vedtages

følgende tillæg til vejvedtægten:
Bestemmelserne i lov nr, 275 af 28/11-28 om fastsættelse af byggelinier ved
veje og gader gøres herved gældende for de på Frederikssund købstads bygrunde
beliggende veje og gader. - Tiltrædes.
62t

(j. nr. 824. H 3 .3 )

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man modtager

et tilbud fra ingeniørfirmaet J. Fortmeier på kontinuerlig kontrol med kommunens
fyringsanlæg. - Tiltrædes,
bj,

(J, nr, 758,16)

Andragende fra direktør E. Frost Hansen om fornyelse af biograf

bevilling. Biografteaterudvalget anbefaler. Man går ud fra, at der ved børnefore
stillingerne søndag eftermiddag også fremtidig reserveres 6 rækker til børn. Tiltrædes.
364.

(J. nr, 7 7 8 .5U «

(777,81)

delse til ombygning af

å /s

Byplanudvalget indstiller, at der gives byggetilla
"Irma"'s butik i Jernbanegade 6 på betingelse af, at

- 6 det tinglyses på ejendommen, at der ved evt. fremtidige “byplanmæssige disposi
tioner ikke kan opnås erstatning for stigning i ejendomsskyldværdien. - Sagen
udsættes.
65.

(J. nr. 778.511 (777.81)

Byplanudvalget anbefaler, at der gives tilladelse til

udvidelse af butikslokale i købmand Kaj Larsens ejendom, Jernbanegade 17 på
betingelse af, at lejlighederne i baghuset kun benyttes af barnløse eller en
lige mennesker. - Tiltrædes på de nævnte betingelser.
66.

(j. nr. 852.11.08)

Biblioteksudvalget indstiller efter en forhandling med -

bibliotekarforeningen, at det stilles foreningen i udsigt, at man fra 1. april
1959 omnormerer bibliotekarstillingen, så den lønnes som viceinspektør. - Sa
gen kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt, men må til sin tid afgøres af det
siddende byråd.
6 7a.

(J. nr. 778.5)

Andragende fra gårdejer William Petersen om-tilladelse til at

inddrage 2 værelser i tagetagen i sin ejendom i Engbæk. - Kan ikke bevilges,
sagen må tages op igen, når lejeren flytter.
67b.

(j. nr. 778-5)

Andragende fra restauratør Harald Jensen om tilladelse til at

inddrage en 1-værelses lejlighed i sin ejendom, Frederiksborggade 7- " Tilladel
se gives, hvis værelserne ikke lejes ud som enkeltværelser.
68.

(j. nr. 0 7 5 - 5 1 (0 7 3 -5 1 1 -1 ))

2. behandling af sag vedrørende erhvervelse af den

dødsboet efter fru Emilie Andersen tilhørende ejendom, matr. nr. 51&.) bygr. for
en pris af 2 7 .000 kr. - Det vedtoges, at erhverve ejendommen.
69.

(J. nr. 851-. 112.4 (851.11.073-5)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at

der ydes lærer Bechmann Jensen et boliglån på 1.800 kr. Lånet skal tilbagebeta
les med 50 kr. pr. måned det første år, og derefter træffes aftale om forhøjel
se af afdragene. Forrentningen fastsættes til 6 % p.a. - Bevilges, dog således,
at restbeløbet forfalder, hvis læreren rejser fra byen.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 20. august 1956«
70.

(j, nr. 824.5 )

71.

(J. nr. 842.11.073.6)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
Amtet forespørger, om man kan tiltræde, at slesvigske

børn får gratis ophold og behandling på sygehuset. - Tiltrædes.
72,.

(j. nr. 811.)

Vejudvalget indstiller, at opgravninger i gaderne til kloakstik

fremtidig skal udføres af kommunen for bygherrens regning. -

Udvalgets inde ti 1-

ling vedtoges.
73-

(J. nr. 778-2)

Andragende fra mælkeforhandler Marinus Hansen om etablering af

mælkeud'øalg i ejendommen, Byvej 1774-

(J. nr. 811.111)

Bevilges.

Vejdirektoratet meddeler, at der er bevilget 85 */£, dog ikke

over 323-000 kr., af udgifterne til færdiggørelse a.f Ny Østergade , - Til efter
retning.

(j, nr«, 851,172)

Købstadforeningen fremsender redegørelse vedrørende den kom

munale skoletandpleje og tilråder, at man træffer formel beslutning om at ophæ
ve ordningen. - let vedtoges at ophæve skoletandplejen,
(j. nr, 778*552.1 (-4 ))' Arbejdernes Andelsboligforening fremsender forhåndsan
søgning om statslån til opførelse af 123 lejligheder m. v. på LI. Marienlysts
jorder, - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
(J. nr, 778,5 )

Andragende fra R. ‘
I’, Christiansen om tilladelse til at inddrage

lejligheden på 1, sal i ejendommen, Solvej 26, under sin egen lejlighed,
Klan ikke bevilges.
(J. nr.852.11.08)

Andragende fra bibliotekar, fru Gerda Kristensen om afsked

fra 1, november, eventuelt i, oktober 1956. - Bevilges fra 1. november 1956.
(J. nr, 85i.li2 .5 2 )

Skolekommissionen indstiller eenstemmigt, at fru Solveig

Grand, Brederød ansættes som lærerinde fra 1. september 1956. (ler er kun ind
kommet den samme ansøgning). — Det vedtoges, at ansætte fru Grand fra 1/9 1956,
(J, nr, 778.532,1 (—4 ))

2, behandling af andragende fra støberiarbejder Jens

Ohr. Olsen om statslån til et parcelhus på matr. nr, 18oh, Klinten Ij« - Anbe
fales , idet man påtager sig den forudsatte garanti,
(j, n r . 075*1* og 087.4l)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at byråds

medlemmernes diæter ved rejser fastsættes til 45 kr. og 35 Kr, for møder henholds
vi,s med og uden overnatning. - Til tjenestemændene ydes under lige vilkår samme
beløb. - Indstillingen vedtoges med bemærkning, at der ydes rejse på 1. klasse,
(j. nr. 8 5 1 .1 6 3 )

Skoleudvalget indstiller, at der bevilges 500 ler, til udsmyk

ning af skolens gamle gymnastiksal ved maleren Ove Køser. Udgifterne vil forment
lig kunne afholdes indenfor budgettet. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 848,4 3 1 )

Socialudvalget indstiller, at der ydes skomager Jens Kristian

sen aldersrente 1 - Bevilges eenstemmigt,
(j, nr. 852.11.08)

Ansøgninger til stillingen som assisterende bibliotekar* -

Det vedtoges at ansætte bibliotekar Tage Larsen, Fredericia fra l/ll 1956,
(J . nr, 778,5)

Andragende fra tandlæge Børge Levisen, Rødby, om tilladelse til

at inddrage enten ejendommen Lundevej 2 eller 1. sals lejligheden Østergade 6. Bevilges, dog bedst i ejendommen Østergade 6.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 10. september 1956.
(j. nr, 813.12.0?3.526)
(j. nr. 777*7)

Havnens regnskab for 1955/56. - Godkendes.

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om, at man,

jfr. den afsagte landvæsenskommissionskendelse, forlanger kloakafløb indenfor
et nærmere .angivet område af Engbæk vandværk ført til kloakledningen i Hofvej,
og at samtlige septic-tanke i Engbæk underkastes et halvår-ligt eftersyn, og

- 8 endelig, at sundhedskommissionen afgør,

om nye vandafledningsanlæg kan tilla

des udført. -'Indstillingen veftoges*
88.

(J. nr. 777*81 (792)

Byplanudvalget fremsender skitseprojekt til udnyttelse af

det opfyldte areal ved Skibsværftet. - Godkendes.
89.

(J. nr. 811.111) Indstilling om godkendelse af et forlig vedrørende færdsels
ret på Solbakken, hvorefter kommunen istandsætter vejen med skærver og grus og
strækningen fra Færgevej over matr, nr. 189jl yderligere overfladebehandles.
Endvidere indstilles det, at gangstien nord for matr. nr. 44b søges nedlagt.Der tillægges ejeren af matr. nr. 448. og 44£ færdselsret ad "Solbakken". Indstillingen vedtoges.

90.

(J. nr. 8 2 4 .li2 .6 3 ) (811.111.5) Indstilling fra udvalget for de kommunale vær
ker om overgang til vekselstrøm i Færgevejskvarteret og forbedring af gadebe
lysningen. - Udgiften anslås til 45*200 kr. - Indstillingen vedtoges.

91.

(J. nr. 073.51)

Indstilling fra bygningsudvalget om en bevilling på 2500 k r .

til indstallering af w. c. og nødtørftig istandsættelse af ejendommen Jernbane
gade 33*

Man vedtog inden arbejdet igangsættes, at undersøge muligheden for

indretning af en skoletandklinik i ejendommen.
92.

(J. nr. 078.51 (851.172)

Andragende fra Frederikssund sygekasse om forhøjet

tilskud i anledning af tandplejen. - Det vedtoges at bevilge 5-000 kr. til for
målet .
93-

(J. nr, 778.532.1 (-4 )
852,ll)
2. behandling af sagen vedrørende byggeri ved LI. Marienlyst.
Der foreligger henstilling fra biblioteksudvalget, om at man i forbindelse med
byggeriet søger indrettet et bibliotek til opførelse samtidig med de første
blokke. - Det vedtoges at anbefale andragendet forsåvidt angår 2 blokke (32
lejligheder) og påtage sig garantien.- Grundprisen fastsattes til 7 kr. pr. m2 .Spørgsmålet om bibliotek udsættes.-

94.

(J. nr. 778.532.1 ("4)

Andragende om godkendelse af udseende og beliggenhed

af et parcelhus til slagter Poul Mygind ved Rolf Krakesvej. — Godkendtes.
95*

(J. nr. 778.511)

Byplanudvalget fremsender andragende for tandlæge H. Th. Peter

sen om godkendelse af afgørelse af et parcelhus på matr. nr. 2 1 6 , bygr. ved
Tværstræde og anbefaler andragendet, uanset at det er beliggende i det område,
der i dispositionsplanskitsen er udlagt til bebyggelse i 2^/2 å 3 etager. - Til
ladelser gives.
96.

(j. nr. 778.511.

(777.81)

Fornyet behandling af sagen vedrørende ombygning

af ejendommen matr. nr'. 91&* Jernbanegade 17, idet der er foretaget en ændring.
- Byggetilladelse gives.
97*

(J* nr. 779*8)

Andragende fra stadsdyrlæge A. P. Andersen om forhøjelse af

kørselsgodtgørelse. - Udsættes.
98.

(j. nr. 76l)

Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til musik og dans een

Gang om ugen mad lukketid kl. 1.— Bevilges som sædvanlig lørdag aften.

Q
S

99*

(J. nr. 7 7 8 .5 3 2 . 1 (-4 )

Andragende fra kontorassistent Poul Larsen om stats

lån til et parcelhus på Falkenborgvej . - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8. oktober 1956.
100.

(j, nr. 713.13)

Meddelelse om rest på motorafgift for 1955/56, 29.290 kr, -

Til efterretning.
101.

(j. nr. 811.lig)

Meddelelse om at andragende fra Chr. Simonsen og Max Jensen

om tilladelse tul omnibuskørsel Frederikssund - Holbæk er afslået. - Til ef
terretning .
102.

kJ« nr. 7 6 2 )

Andragende fra Set. Georgsgildet om tilladelse til opstilling

af tombolabod på torvet, 6-8/12 1956. - Intet at erindre.
103.

(j. nr. 073.526.5)

Beretning om kasseeftersyn fra Købstadforeningens Revi

sionsafdeling. - Til efterretning.
104.

(j. rar. 073*51)

Fornyet behandling af indstilling om bevilling til istand

sættelse af ejendommen Jernbanegade 33- Under hensyn til, at udgiften ved
evt. indretning af tandklinik er anslået til 45*000 kr., indstiller kasseog regnskabsudvalget, at bevillingen gives. - Bevillingen gives.
105.

(j. nr. 075*15)

Indstilling til valg af landvæsenskommissær i stedet for

landinspektør Holland-Møller, - Landinspektør Søliner Petersen indstilles.
106.

(j. nr. 075*15)

Falg af landvæsensnævnsmedlem i stedet for Landinspektør

Holland-Møller.- Landinspektør Søliner Petersen valgtes.
107«

(J. nr. 851.162)

Formanden for skolekommissionen aflagde referat fra et med

repræsentanter fra Strø og G-ræse— Sigerslevvester og Oppe sundby sogn afholdt
møde vedrørende evt. skoleforbund. — Til efterretning.
108.

(j. nr. 073«526)

Kommunens regnskab for 1955/56. - Godkendes. - Udgiftsover

skridelsen til beløb 148.020 kr. 44 øre efterbevilges.
109.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra gårdejer Martin Larsen om tilladelse til at

inddrage beboelseslejligheden på 1. sal i ejendommen Jernbanegade 19 til
sagførerkontor. - Kan ikke bevilges.
110.

(j. nr. 778*5)

Andragende fra Albert Rasmussen om tilladelse til at nedlæg

ge beboelseslejlighed på 1. sal i ejendommen Byvej 2.
Kasse- og regnskabsudva^get indstiller, at der gives tilladelse til, at eet
værelse af den 3 værelses lejlighed inddrages under lejligheden i stueetagen,
under forudsætning af, at lejeren er indforstået hermed eller vil flytte over
i en lejlighed i sidehuset, - Udvalgets indstilling vedtoges.
111.

(J, nr. 778*532.1 (-4 )

2. behandling af andragende fra kontorassistent Poul

Larsen om statslån til et parcelhus på parcel af matr. nr. 3g. - Anbefales,
idet man påtager sig den forudsatte garanti.

10 112 .

(j. nr. 848.431)

Andragende fra fru Anna K. Olsen, Gyvelvej 6 om aldersren

te. - Bevilges eenstemmigt.
113.

(j. nr. 779*08)

Andragende fra stadsdyrlæge A. P. Andersen om forhøjelse af

kørselsgodtgørelse. - Kan ikke bevilges $ men man vedtog at yde hans hustru
1.200 kr. årlig for assistance i laboratoriet.
114.

(j. nr. 08 (082.5 )

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om, at man

fritager skattesekretsr R. Stahrenberg for hvervet som pantefoged og i ste
det for en fratrådt kontorassistent ansætter en kommuneassistent, som ude
lukkende skal beskæftiges med incassation og som tillægges et ekstra honorar
på 000 kr. + honorartillæg. Det indstilles endvidere

at ansætte kontorassi

stent Erik Moses, Svendborg. - Udvalgets indstilling vedtoges.
115.

(J. nr. 08. (O8 7 .4 I)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at kæmnerens

slutløn fra 1 / 4 1956 forhøjes til 9 .000 kr. og hans personlige tillæg fra
300 kr. til 600 kr. + honorartillæg. - Udvalgets indstilling vedtoges.

116.

(J. nr. 778.511) 7 i3 . H l ) Andragende fra parcellist Henry Jensen og vaskeri
ejer Kurt Kristiansen om tilladelse til at opføre hver et enfamiliehus med
henholdsvis værksteder og vaskeri på grund ved Kocksvejs forlængelse.
Stadsingeniøren anbefaler, at man meddeler de pågældende, at den påtænkte
bebyggelse kan godkendes, når den udformes i overensstemmelse med de servi
tutmæssige krav, at der pålægges byggelinier på lo m, at kælder ikke indret
tes, at de selv anlægger vej og regnvandsledning efter godkendt plan og ah
der udlægges oversigtsareal ved Omkørselsvejen. - Det vedtoges at svare i
overensstemmelse med stadsingeniørens udtalelse, idet man forudsætter, at
der ikke bliver fabriksskorstene.

117.

(J. nr. 778.5)

Andragende fra parcellist William Petersen om godkendelse af

en tilbygning på ejendommen matr. nr. 18am, Ude Sundby, Byvej 4o. Da lejligheden på 1. sal ikke kan beboes under tilbygningen, vedtoges det at
afslå andragendet.
118.

(j. nr. 073.541)

Tilskud fra Fa. H. Roepstorff på inventar til byrådssalen.-

Det er brugt og er hidtil anvendt i kommunalbestyrelsens sal i Rødovre.Prisen er nedsat til 5 *000 kr. - Tilbudet modtages.
119-

(J. nr* 778.532.l(-4)

Projekt fra Dansk Boligselskab

a /s

til opførelse af

lo rækkehuse ved Markleddet efter kapitel IV, dog således, at der kun op
føres 5 med det samme. Ejendommene er beregnet til salg. - Sagens overgang
til 2 . behandling vedtoges.
Mødet hævet

- ii Byrådsmødet den 12, oktober 1956
Inden mødet - der for første gang afholdtes i den nymøblerede byrådssal —
udtalte borgmesteren ønsket om, at de forhandlinger og beslutninger, der herbier truffet, altid vil være i demokratisk ånd.Endvidere mindedes borgmesteren ofrene for katastrofen i Ungarn, og der
bevilgedes 5oo kr. til indsamlingen gennem Røde Kors, — Byrådet sluttede sig
hertil - eet minuts stilhed.

120 ,

(j, nr. 824.5)

121 .

(j. nr, 35l)

122,

(J. nr. 778.532)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
Talg af medlem til initiativrådet. - Retoft genvalgtes.
Andragende om godkendelse af lejeforhøjelse i Rosenvænget

A. - Godkendes.
123.

(j. nr. O7 8 .5 1 )

Andragende fra Frederikssund Sejlklub om tilskud til lands

stævne. — Kan Ikke bevilges.
124.

(j. nr. 852»ll)

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om installation

af ventilationsanlæg på biblioteket. Udgiften andrager 7.695 kr, - Sagen ud
sattes .
125.

(j. nr. 777.81)

Andragende om godkendelse af ændret tilbygning til ejendom

men matr. nr. 91a> bygr. - Godkendes.

126.

(j. nr, 778.511)

Andragende fra fabrikant J.P, Busch om godkendelse af op

førelse af karosserifabrik på matr. nr. 112m, Tværstræde, - Godkendes,
127.

(J. nr, 778.532.1(44)

2. behandling af andragende fra Dansk Boligselskab af

1945 c® statslån til 5 rækkehuse ved Markleddet. - Anbefales og man påtager
sig garanti for statslånet.- Man er indforstået med at garantere for lo huse,
men der opføres kun 5 i første omgang,

128.

(J. nr. 778.511)

Andragende fra autoforhandler Jørgen Schultz om tilladelse

til nedrivning af bygningen Kirkegade 4* Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller at tilladelsen gives, under forudsætning af, at beboerne kan skaf
fe sig en anden bolig. - Indstillingen vedtoges, idet man dog ønsker fremsendt
mere udførlig tegning vedrørende e v ,nybygning.
129.

(j, nr, 754*2)

5 andragender om tilladelse til at forhandle kød fra vogn, -

Det vedtoges med 7 stemmer at tillade, handel i hele kommunen,

130.

(J. nr, 777*83)

Fornyet behandling af sag vedrørende campingplads, Der fore

ligger opgørelse over udgifterne, som er anslået til 4 0 .6 7 2 kr, - Det vedto
ges eenstemmigt at påtage sig garanti for et lån af den nævnte størrelse.

>31*

(J. nr.777«7)

Kloakudvalget Fremsender detailprojekt vedrørende kloakering

af Færgevej (distrikt 8 og 8 A) og indstiller, ar maskinelle installationer
og nedlægning af centrifugalstøbte rør udbydes i licitation mellem nærmere
angivne firmaer, medens øvrige ledninger udføres af kommunens vejvæsen,- Ende
lig udbedes bemyndigelse til at forhandle med pågældende grundejere om er
statning for ulemper m. v. - Udvalgets indstilling vedtoges.

- 12 132.

(J. nr. 777*7)

Indstilling fra kloakudvalget onl etablering af spildevands

ledning i Omkørselsvejen og Kocksvejs forlængelse. Udgiften andrager
25.ooo kr. - Udvalgets indstilling vedtoges.
133«

(J. nr. 811.111 (073.511.1)

Kas se- og regnskabsudvalget indstiller, at man

erhverver et udhus på, matr. nr. 4 6 , bygr. ved Færgevej, tilhørende fru Si
monsen, og de til Færgevejs udvidelse fornødne 2o m2 af ejendommen for en
pris af 7 . 0 0 0 kr. der afholdes af vejarbejdet. - Udvalgets indstilling ved
toges.
134.

(j. nr. 777*81)

Handelsgartner Chr. Kock tilbyder at afhænde matr. nr, 221a

helt eller1 delvis til kommunen i anledning af gennemførelse af Solvej til
Kocksvej.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man frafalder kravet
om gennemførelse af Solvej. - Udvalgets indstilling vedtoges.
135.

(j. nr. 85i.li2 . 5 2 (851.11.082.3 )

Skolekommissionar indstiller til det le

dige timelærerindeembede:
Nr. 1. seminarieelev Betty Hansen

136.

"2.
"
Gerda Nielsen.
Det vedtoges ansætte Betty Hansen fra l/l 1957* .
(j. nr. 778.5) Andragende fra mejerist Joh. Larsen om tilladelse til at

inddrage et værelse af en 3 værelses lejlighed på 1. sal i ejendommen Bøgeal]
4 under sin egen lejlighed i stueetagen. - Tilladelsen gives på betingelse
af, at der bliver adgang til det fratagne værelse direkte fra trappen.
137

(j. nr, 842.61 )

De gamles hjem. - Socialudvalget bemyndiges til at arbejde

med planer om udvidelse eller opførelse af et nyt hjem.
138.

(j. nr. 865.85)

Bevilling til civilforsvaret. - Det vedtoges at bevilge

ca. 3-2oo kr. til materiel.
Mødet hævet

Byrådsmødet den lo. december 1956.
139

(j. nr.078.7 )

Valg af benzinrationeringsudvalg. - Barfoed og Chr. Jørgensen

valgtes.

140 .

(j. nr.778.532)

Valg af bestyrelsesmedlemmer til "Rosenvænget'1. - Kriminal

betjent Nørgaard og vejassistent Otto Nielsen valgtes.
141.

(j. nr. 848.431)

Skrivelse fra Købstadforeningen vedrørende administration

af folkeforsikringsloven. - Administrationen overlades til det eocialeudvalg.

142 .

(j. nr. 85l)

Vedtægter for Købstadforeningens skoleudvalg. - Til efterret

ning.
143-

(j. nr. 851.11.083.5)
i lighed med dansk.

Andragende fra lærerrådet om timereduktion i regning
Skolekommissionen indstiller, at sagen stilles i bero

til den nye skolelov er vedtaget, og Eøbstadforeningens Undersøgelse er af
sluttet. - Sagen indstilles til Købstadforeningens skoleudvalg.

- 13 (j. nr. 881.12)

144.

Skolekommissionen indstiller, at skoleåret omlægges til

august, - Indstillingen nedtoges.
145.

«

(j. nr, 078,51)

Fornyet andragende fra sejlklubben om tilskud til lands-

stævne. Kasse— og regnskabsudvalget indstiller, at der bevilges 5oo kr, Udvalgets indstilling vedtoges.
14é.

(j. nr. 7 6 1 )

Andragende fra "Postgården" om tilladelse til at have musik.

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller at tilladelse gives mod en afgift
på loo kr, årlig. - Udvalgets indstilling vedtoges.
147.

(J, nr. 777-7)

Kontrakt med civilingeniør Palle Brehm om udførelse .af klo

akering af Færgevejskvarteret for loo,Too kr. - Godkendes.

148 .

(j, nr. 852.ll)

Fornyet behandling af sag vedrørende installation af ven

tilationsanlæg på biblioteket. - Redaktør Jørgensen foreslog, at sagen over
sendes til arbejdstilsynet til udtalelse og bemyndige Kasse- og regnskabs
udvalget _til at ladevarbe'jdet udføre efter tilsynets anvisning,
149.

(j. nr. 842,6 1 )

Anmodning fra det sociale udvalg om bemyndigelse til at

lade arkitekt K. A. Sørensen udarbejde skitseprojekt til et nyt alderdoms
hjem på matr. nr, og, markj, bag Mariendalsvej. - Det vedtoges eenstemmigt
at imødekomme anmodningen.
150.

(J, nr. 073.511.1)

Forespørgsel fra præstegårdsudvalget om, hvorvidt kom

munen er interesseret i at erhverve præstegården. - Sagen udsattes.
151.

(J, nr. (073,511,l)-073,5l)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at

man erhverver den overdyrlæge ¥. Petersen tilhørende grund matr. nr, 15t_,
markj. ved Fasanvej, stor 942 m2 for 4 kr. pr. m2 eller ialt 3-768 kr. Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
152.

a. (J. nr.851.162,3)

Spørgsmål om skoletandklinik. - Kasse- og regnskabsud

valget og skoleudvalget bemyndiges til at forespørge tandlæge Juul Hansen
om på hvilke betingelser han er villig til at sælge sin klinik.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 22. januar 19577.
15 2. d .

(j. nr. 8 5 5 .3 .O7 3 .5 4 5 )

Beretning vedrørende vandrerhjemmet. - Til efter

retning,
153.

(J. nr. 778.532)

154.

(J . nr. 811.111.077•l)

Oversigt over boligbyggeriet. - Til efterretning.
Godkendelse af ændringer af vejvedtægten. - Til ef

terretning,
155.

(J. nr. 073.526)

Kommunens regnskab for 1955/56 til decision. - Decisionen

afgaves.
156.

(J. nr. 824,112.52)

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om

nedlægning af lavspændingskabel fra campingpladsen over Jenriksbakken til
udstykningsarealerne "Lundeb jerggård Ilord" . - Indstillingen vedtoges

- 14 157-

(J. nr. 824.112.62)

Indstilling om godkendelse af ændringer af vedtægter

ne for Isefjordværket og ændring af indskudskapitalen samt af fordelingen
af afskrivningerne. Der vil herefter ikke blive betalt afdrag på indskuds

kapitalen, der indtil videre uforandret bliver 80 miil. kr. - Indstillingsri
vedtoges.
158.

(j. nr. 777.728)

Indstilling fra kloakudvalget om at et tilbud på udførel

se af kloakpumpestation ved Færgevej fra fa. Harvey & Co. på 2o.l65 kr.
antages. - Indstillingen vedtoges.

159.

(J. nr. 777*7)

Kloakudvalget indstiller

1) at 1 1 . alm. vurdering til ejendomsskyld (pr. 1 . okt. 1 9 5 6 ) lægges til
grund ved beregning af kloakbidrag for kloakering af Færgevejskvarteret
(distrikt 8 og 8a).
2 ) _at_ den ved arbejdernes afslutning gældende ejendomsskyldsvurdering læg
ges til grund ved beregning af kloakbidrag ved de fremtidige kloakerin
ger inden for de af landvæsenskommissionskendelserne af 14 juli 1 9 4 1 >
1 5 . sept. 1954 og 1 9 - nov. 1955 omfattede oplande,
3 ) at_ der - uanset at kommunen i henhold til landvæsenskommissionskendel

sen af 1 4 . juli 1 9 4 1 kar hjemmel dertil - ikke opkræves yderligere bidra

som følge af den konjunkturmæssige ejendomsskyldstigning for de ejendom
me, der er beliggende i de endeligt kloakerede dele af det af nævnte

kendelse omfattede opland. - Udviser ejendomsskylden derimod en stigning
som følge af bygningsforandringer, indstilles det, at der i lighed med
det i kendelserne af 1954 og 1955 fastsatte - opkræves bidrag af denne
stigning. - Udvalgets indstilling vedtoges. Landsretssagfører Barfoed
stemte ikke.
160.

(J. nr. 811.122.3 )

Droskevognmandene andrager om tilladelse til at fjerne

adskillelsen i droskerne.
Politimesteren indstiller, at tilladelsen ikke gives, hvilket af kasse- og
regnskabsudvalget indstilles tiltrådt. - Det vedtoges at stille vognmandene
frit.
161.

(J. nr. l6l)

Kirkeudvalget indstiller, at der afgives bestilling på et

nyt orgel hos Frederiksborg Orgelbyggeri. Udgiften antages at ville andra

ge 60.000 kr. Kirkeudvalget vil indhente tilbud på indretning af dåbsværel
se og præsteværelse i forbindelse med orglet. - Udvalgets indstilling ved
toges.
162.

(j. nr. 852.11.073.526)

Biblioteksudvalget indstiller, at der efterbe-

vilges 2.000 kr. til bibliotekets lønningsudgifter, da bibliotekaren ikke
genoptager sit arbejde, før ventilationsanlteget er i orden. - Der efterbevilges 2 .5 oo kr.
16 3 .

(J. nr. 851.162.3)

Indstilling om at man overtager tandlæge Juul-Hansens

klinik for 36.000 kr. og indretter skoletandklinik der, og at man opslår
stillingen som cheftandlæge og børnetandlæge ledige. Overtagelsen bort
falder, hvis Juul-Hansen ikke udnævnes til cheftandlæge. - Indstillingen
vedtoges eenstemmigt.

- 3.5 164.

(j. nr. 08)

Vejudvalget indstiller at vejformandens cykel godtgørelse fra

l/4 1956 forhøjes til 3oo kr. årlig. — Indstillingen vedtoges.
165.

(j. nr.08)

Udvalget for de kommunale værker indstiller, at 0. Christensen

og S. Bengtssons tillæg for forskudt tjenestetid forhøjes fra 18o kr. til
5oo kr. årlig fra 1 / 4 1956. - Indstillingen vedtoges.

166.

(j. nr,778*5)

Fornyet andragende fra Alb. Rasmussen om tilladelse til ned

læggelse af lejlighed, Byvej 2,
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der ikke gives tilladelse til
at der ikke gives tilladelse til at inddrage mere end det ene værelse, hvor
til tilladelse tidligere er givet. - Udvalgets indstilling vedtoges.
167.

(j. nr. (0 7 3 .5 1 1 .l)-0 7 3 .5 l)

2 . behandling af indstilling om erhvervelse af

arealet, matr. nr, 15_t, markj., tilhørende overdyrlæge W, Petersen, — Ind
stillingen vedtoges.

168.

(j. nr, 848,431)

Socialudvalget indstiller, at der bevilges følgende ikke

65 årige aldersrente;
Fr. Kr. Villy Meyer, Havnegade 21
Thora Sofie Arentoft, Kastaniealle 5
Harald Ferd, IT, Hansen, Havnegåde 14. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
169.

(j. nr, 073*5)

Kasse— og regnskabsudvalget indstiller, at der optages et

lån på netto 600,000 kr. på 15 år til kloaksring i Færgevejskvarteret m.v. Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

170 .

(j. nr. 778.532.l("4)

Andragende om godkendelse af udseende og beliggenhed

af et hus, viceinspektør J. Stenfeldt Westergaard agter at opføre på matr,
nr, 3u, markj., Frederiksborgvej. - Godkendes.
171.

(j. nr. 778*532.l(-4)

Andragende fra fabrikant Svend Skaarup om tilladelse

til overtagelse af statslån i matr. hr. J>a, markj. - Godkendes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet dela 11. februar 1957 *

172 .

(j. nr, 824.5)

173-

(j. nr. 811.113)

Oversigt over detailpriser, - Til efterretning,
Andragende fra, Hornsved grundejerforening om fornyelse af

tilladelse til omnibuskørsel til København. - Der haves intet imod at til
ladelse gives.
174-

(J, nr. 76l)

Andragende fra Rådhuskonditoriet om fornyelse af tilladelse

til fremvisning af fjernsyn, - Bevilges uden afgift,
175.

(J, nr.832.11.08) Fornyet behandling af sag vedrørende ventilationsanlæg
på biblioteket, Arbejdstilsynet meddeler, at det ikke kan tage stilling
til anlægets hensigtsmæssighed. - Det vedtoges at anskaffe anlæget.

176.

(j. nr, 613•12.073•52l)

Havnens overslag 1957/58. - Godkendes;

- 16 177.

(j. nr. 851.12)

Indstilling fra skolekommissionen om ændring af “brøker i

skoleplanens § 5 fra l/lo til l/l2. - Indstillingen vedtoges.
178.

(j. nr. 811.lll)

Indstilling fra vejudvalget om overtagelse af Kocksvej son

offentlig på følgende betingelser:
1) Vejen erklæres for offentlig straks.
2) Vejen udvides til 12 m's bredde ved udvidelse mod øst.
3) Grundejernes tilbud fixeres til kr. 9«4oo.-, der fordeles efter vejved
tægtens regler, idet lo. alm. vurdering til ejendomsskyld lægges til
grund.
4 ) Erstatning for den nødvendige arealafståelse, ulemper, hegnsflytning m.v,
fra ejendommen langs østsiden fastsættes af vurderingskommissionen.
5) Grundejernes bidrag forfalder til betaling efter arbejdets afslutning
over lo år mod forrentning af restgælden med samme rente, som kommunen
selv må yde, dog ikke over 6
6 ) Det vestlige fortov udføres med granitkantsten og 2 rækker fliser med
mellemliggende chaussestensbånd i regnskabsåret 1 9 5 7/58 snarest efter 1 .
april.
7) Det øvrige vejarbejde medtages på budgettet for 1958/59- Udgiften anslås
til 8.500 kr. i 1957/58 og 37*000 kr. i 1958/59« " Indstillingen vedtoges
idet spørgsmålet om financieringen udskydes.
179.

(j. nr. 778.511)

indragende fra fabrikant Rob. Striiwing om godkendelse af

en tilbygning til sin fabrik på matr. nr. 254&d, au. - Andragendet bevilges
på vilkår, at tilbygningen omfattes af deklaration af 2/l2 1944 med hensyn
til eventuel nedrivning.
180.

(j. nr. 851.162)

Skolekommissionen og skoleudvalget indstiller med 3 stem

mer, at der opføres en ny skole ved Frederiksværkvej. 2 har stemt for at
indstille, at der foretages en udvidelse af den bestående skole. 1 . stemte
ikke. - Flertallets indstilling vedtoges med lo stemmer mod 1 (P.A.Jensen)
181.

(j. nr. 073.521)

1. behandling af kommunens overslag 1957/58. - Overgår

til 2 . behandling.
182.

(j. nr. 073.5)

2. behandling af sag vedrørende optagelse af lån. Der fore

ligger tilbud fra kommunernes pensionsforsikring a/s, på ca. 663.000 kr. ti]
5 <
fo, kurs 9oV2. Afdrages over 15 år, første gang ll/l2 1957. Uopsigeligt fri
kreditors side, men kan opsiges af kommunen efter 5 års forløb. Den effek
tive rente bliver 6 ,6 9 io. - Tilbudet modtages.
18J.

(j. nr. 074)

Berigtigelse..af folketingsvalglisten. - Kasse- og regnskab,-,

udvalget bemyndiges til at berigtige listerne.- Der er ikke modtaget klager,
184-

(j. nr. 073.51)

Eru forvalter Jørgen Madsen ønsker at kommunen frafalder

sin tilbagekøbsret til en byggegrund, matr. nr. 254ck. - Man kan ikke fra
falde, men tilbyder at købe den tilbage for 3.000 kr. under hensyn til be
plantning og indhegning, der er foretaget.

185 .

(j. nr. 852.11.08)

Andragende fra bibliotekar Tage Larsen om afsked. -

Bevilges fra det tidspunkt biblioteksudvalget måtte fastsætte.

17
106,

(j. nr, 792)

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om at man godkender

et forlig med lodsejerne vedrørende opfyldning af areal mellem havnen og
skibsværftet således?
1) De pågældende lodsejere får tillagt de arealer, der oprindelig har været
dem tilbudt,
2) Langs med disse udlægges på den skete opfyldnin en 3,5 m bred sti, hvor
fra der skal være køreadgang over det opfyldte areal efter kommunens an
visning - når en adgangsvej er anlagt dog ad denne. Kommunen skal være
berettiget til at adskille stien fra den øvrige opfyldning ved et af den
selv bekostet hegn langs stiarealets vestside.- Stien skal være til al
ment brug.
3 ) Det opfyldte areal inddrages under havnens administration og skal frem
tidig være kil fri rådighed til ethvert formål, spin havnens administra
tion måtte ønske, og som ikke strider mod lovgivningen eller mod dansk
rets almindelige regler om naboretlige forhold. Let gælder dog særligt,
at der ikke på arealet må etableres tilvirkning af produkter af østers
skaller, oplag af sådanne skaller og oplag af kul. Bestemmelsen i dette
stykke kan tinglyses som servifutstiftende med de interesserede ejere som
påtaleberettigede.
4 ) Kommunen betaler - foruden landvæsenskommissionens omkostninger k r . lo.000.-, skriver ti tusinde kroner - til fuld afgørelse af ethvert
krav i sagens anledning og til fordeling mellem lodsejerne,
5) Skibsværftet tilsikrer sig adgang til forhandling hed kommunen med hen
syn til benyttelsen af havnearealet mellem den projekterede kajgade og
værftet, - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 2o, marts 1957*
187.

(J. nr-, 7 1 3 ,1 1 2 ) .Meddelelse om andel i grundstignings skyld for 1955/56»
11,847 kr, - Til efterretning,

188..
189.

(j. nr. 772.555*2)

Årsberetning fra sundhedsplejersken, - Til efterretning.

(J. nr, 811.122.51)

Politimesteren forespørger, om man ønsker indført ha

stighedsbegrænsning i byen. Vejudvalget indstiller, at grænsen nedsættes
til 40 km undtaget Omkørselsvejen. - Det vedtoges, at grænsen sætte til
5o km,
190.

(J. nr. 811.113)

Andragende fra D. S. B. om fornyelse af koncession på om

nibusruten Frederikssund - Ballerup, - Kasse- og regnskabsudvalget•anbefaler,
men ønsker forhandling.om tiderne for kørsel'til og fra Hillerød, således •at disse kommer til at passe for de børn, der går i statsskolen i Hillerød.
- Kasse- og regnskabsudvalgets indstilling vedtoges, idet man også ønsker
forhandling om andre spørgsmål (Forbindelse til Allerød ogrunirejsebilletter)

18 191.

(j. nr. 824.112.63)

Indstilling om ændring i reglerne vedrørende overgang

til vekselstrøm således:
Adsnit 4 a. punkt 3 •
Til udskiftning af motorer i køleskabe og vaskemaskiner ydes et tilskud på
kr. 75• “ Der ydes ikke tilskud til Tgvt. ændring af installationen.
Afsnit 4 6 punkt 3>
Det samlede erstatningsbeløb for motorer kan ikke overstige kr. 600.- Ud
gifter til ændring af installationer fordeles i forhold til motorerstatnin-i
gerne. -Udvalgets indstilling vedtoges.
192.

(j. nr. 85i.ll)

Skolekommissionen indstiller, at der oprettes 3 nye lærer

embeder fra 1. august 1957> hvoraf 1 overlsrerembede. - Indstillingen vedtc
ges.
193-

(j. nr. 851.122)

Skolekommissionen fremsender udkast til overenskomst om

skolesamarbejde med Strø og Græse-Sigerslevvestør kommuner. - Tiltrædes.
194-

(j. nr. 811.lll)

Skrivelse fra blikkenslagermester Poul Nielsen vedrørende

opfyldning på Aagade. Vejudvalget indstiller, at der ikke foretages opfyld
ning. - Indstillingen vedtoges.
195-

( j . nr. 777.83(078.5l)

A/s Kalvøen ansøger om, at kommunens tilskud for de

kommende fire år forhøjes med 7*000 kr. årlig, at man garanterer for en for
højel3e af lån på 1 8 . 000 kr. og at man står i forskud med 37*ooo kr. i 4 år
Årsagen er istandsættelse af beskyttelsesanlæg og opførelse af en ny toilet1
bygning. Den samlede udgift hertil er anslået til 55*ooo kr. - Bevilges.
196.

(j. nr. 778-5)

Andragende fra murermester Kai Sørensen om tilladelse til

indretning af en hutik i en del af en lejlighed i ejendommen, Havnegade 1 3 .
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelsen gives under forudsæt
ning af, at der opnås frivillig overenskomst med lejeren om fraflytning. Det vedtoges at godkende, at der indrettes et vaskeri i 2 stuer under forud
sætning af, at der anvises lejeren af lejligheden en anden tilfredsstillend
lejlighed i ejendommen.
197.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra politibetjent C. Bruungaard om tilladelse ti

at indrette frisørsalon i et værelse af lejligheden i stueetagen i ejendom
men, Højdevej 2. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet be
vilges. - Udvalgets indstilling vedtoges med lo stemmer.- Jørgen Christian
sen stemte ikke.
198.

(j. nr. 778.51.078.3)

Boligtilsynet meddeler, at ejendommen, Frederiksborg

gade 7, tilhørende Harald Jensen ikke må anvendes til beboelse fra forskel
lige tidspunkter. - Til efterretning.
199-

(j. nr. 073.511.1) Sportsudvalget indstiller, at man ikke modtager et til
bud fra D.S.B. om leje af et areal til udvidelse af stadion. - Indstillinge
vedtoges.

200 .

(j. nr, 7 1 3 * m )

Andragende om godkendelse af udstykning af matr. nr. 24^-

Udesundby. - Da grunden er under 7oo m ,kan andragendet ikke anbefales.

19 (j. nr. 073-51 (778-5H)

Andragende fra ingeniør P. Jørgensen om godkendel

se af opførelse af en trægarage på matr, nr. 14a®. Fjordtoften 1. Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges. - Bevilges,

202 ,

(j. nr. 073*51(778-511)

Andragende fra murer Hjalmar Rasmussen om godken

delse af opførelse af en muret garage på matr, nr. 3n, markj., Agervej 6.
Kasse- og regnskabsudvalget anbefaler under forudsætning af naboens godken
delse, og at tagvandet holdes på egen grund, - Bevilges«

203

(j. nr, 073.51(778.51l)

-Indragende fra maskinarbejder Axel Olsen om godken

delse af en tilbygning til ejendommen matr. nr. 4fL, markj., Markleddet lo.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges. - Bevilges,
204 •

(j. nr. 075*52l)

2. behandling af overslaget for 1957/58:

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller følgende ændringer:

l!

1 3 -9 2

Ejendomsskatter - nedsættes med l p . 000 k r .
Folkeforsikring - lilskudet forhøj es med 2 4 .

"

15-3

Sygehusudgifter

"

16-41

Skolevæsen

-

U

11

2 7 ,1 0 0

n

M

!i

15,8 0 0

"

18-3-1'-4 Koeksvej - Udgiften forhøjes med

"

20- 1 - 1

"

24-30

5 0 0

t?

8.500

Parker, Tilskud til A/s Kalvøen forhøjes med.

38.700

Uforudsete udgifter forhøjes med

Ligningsprocenten forventes herefter at blive

7 . 0 0 0

vo
0

K t , I0-4

— Budgettet vedtoges eenstennnigt med de anførte ændringer.
205.

(J. nr. 073*51 (7 7 8 .5 H )

Bygningsudvalget indstiller, at ejendommen Eavne-

gade 3 nedrives senest l/lo 1957* ~ Det vedtoges at nedrive

ejendommen, når

de nuværende lejere flytter, dog senest 1/4 1958,
206.

(J. nr, 811.lll(073*511.l)

Indstilling om at man modtager et tilbud om

vederlagsfri overtagelse af et vejareal, matr. nr. 186a, bygr. ved Færgevej,
tilhørende gartner C. V, Langes bo. — Sagens overgang til 2, behandling ved
toges.
207.

(J. nr.811*111 (073.511.1)

Indstilling om, at man erhverver den fru S :

Wallentin Hansen tilhørende ejendom, matr. nr. 192, bygr. for en pris af
2o.ooo kr. (ejendomsskyldværdien), der betales kontant og indgår i de al
mindelige udgifter til vejarbejdet.Overtagelsen regnes fra 1. marts 1 9 5 7 - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
208.

(J. nr. 811.111 (073»5ll*l)

Indstilling om, at man i anledning af udvidelse

af Færgevej eksproprierer den fru blikkenslager Olaf Christensen tilhørende
ejendom, matr. nr. 191, bygr. - Indstillingen vedtoges..
200.

(J. nr. 811.111 (712.5)

Indstilling om at man i anledning af gennemførelse

af Ny Østergade eksproprierer følgende matr, nr.*, looa, tilhørende

a /s

Axel

B, Lange og 97fj? 98a., tilhørende fru V. Abben, og at man, såfremt enighed
om prisen for matr. nr. 97J4? 98b,99?tilhørende fru Werlin ikke opnås,også
eksproprierer denne ejendom. - Indstillingen vedtoges,

20 210 .

(J . nr. 073.51 (073.511.1)

Indstilling om, at man godkender, at fru Agnete

Madsen overdrager parcellen matr. nr. 254ck, Pilealle til radioforhandler
W. Hansen for 3.000 ler., men at pågældende skal forpligte sig til at bygge
en beboelsesejendom inden 2 år og til, i tilfælde af, at dette ikke over
holdes, at sælge grunden til kommunen for 3.000 kr. - Indstillingen vedto
ges .

211 .

(j. nr. 85i.li2 .5 2 )

Skolekommissionen indstiller eenstemmigt, at nuværende

timelærerinde Poula Hansen fra 1. april 1957 ansættes som aspirant i et

fast lærerindeemebede og lærerinde Gerda Nielsen, Ribe seminarium i det der
efter ledigdblevne timelærerindeembede. - Indstillingen vedtoges.

212.

(j. nr. 76l)

Andragende fra restauratør Bernhard Hansen om fornyelse -af be

værterbevilling til Kalvøpavillonen til l/5 1958. Anbefales af bevillings
nævnet. - Anbefales.
213-

(j. nr. 778.5)

Andragende fra husejer Flemming Larsen om tilladelse til

indretning af butik i to af værelserne i en lejlighed i ejendommen matr.
nr. lo3b_, Kirkegade 8. - Bevilges.
214.

(j. nr.073«5l)

Indstilling om at man eftergiver forpagter Georg Christof

fersen yderligere 5 *000 kr. af forpagtningsafgiften vedrørende St. Marienlyst og om at kontrakten ændres således at afgiften bliver på 6 tdr. land
i stedet for som nu 2oo kr. + 2f*/2 td. byg. - Indstillingen vedtoges.
215.

(j. nr. 778.2)

Andragende fra mælkeforhandler Marius Hansen om godkendelse

af, at han overdrager sin mælkerute til landmand Erling Andersen for 19.0 0 0
kr., hvoraf 7>ooo kr. for en Morrisbil årgang 1956. - Udsættes til nærmere
undersøgelse og evt. afgørelse ved cirkulation.
216.

(j. nr. 073.51(073.511.1)

Indstilling om at erhverve ejendommen matr. nr.

5_a, mark j . Lille Marienlyst for en pris af 74*25o kr., der betales kontant.
Overtagelse 1 / 4 1957, dog således at Else og Henning Mortensen har boligret
til l/lo 1957. ~ Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
217.

(j, nr. 073.511.2)

Forslag fra initiativrådet om samarbejde med ejendoms

mæglerf irmaet "Bo Bedre" i København om salg af industrigrunde og fremskeffelse af lejere til "håndværkerbyen" (mindre industrier). - Forslaget ved
toges.- Ben endelige kontrakt skal godkendes af byrådet.
218.

(j. nr. 842.11.073.6)

Skrivelse fra amtsrådet om, at takster for udenamts

patienter på sygehusene fordøjes til 36 kr. og at der indføres en bestem
melse om, at sygehusene er berettigede til at søge kaution hos socialudval
gene for patienter, der ikke selv kan stille sikkerhed for betalingen. Tiltrædes.

219.

(j. nr. 851.162)

Skoleudvalget indstiller, at arkitekterne Nagel og Mangor

udarbejder projekt til den nye skole. - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

