R e g i s t e r
over
sager behandlet i byrådets møder i året 1965/ 66 .

Arbe.jds- og beskæftigelsesforhold.
Badeanstalter.
Biblioteksvæsen.
Overenskomst med Oppe Sundby og Græse-Sigerslevvester om biblioteksbetjening
Bibliotekar fru Glistrup - 177«
Etablering af skolebibliotek - 210.
Evt. leje af bibliotekslokaler i ejendom Ny-Østergade - Kocksvej - 247.
Forslag til indretning af det nye bibliotek - 298.
Biograf.
Boligselskaber.
Regnskab for samtlige 3 boligforeninger for 1964 " 27.
Valg af medlem til Rosenvængets bestyrelse - 77«
Andragende om lejeforhøjelse i "Bøgebakken" - 180.
Dansk Boligselskab af 1945 " 169 ~ 208 - 253.
Regnskab for 2. afdeling af Præstevænget - 254*
Arbejdernes Andelsboligforening - 277 ~ 296 - 312.
Boligforhold.
Ansøgninger om inddragelse af lejligheder - 45 ** 91 ~ 156 - 162 - 175 ~ 176 189 - 190 - 292.
Inddragelse af funktionærbolig til personalegarderobe (Hother Neckelmann)- 90
Lov om sammenlægning af beboelseslejligheder m. v. - 98.
Inddragelse af ejendom til kontor - 243.
Brandvæsen.
Udnævnelse til brandmestre - 65 .
Forhøjelse af abonnementsafgifter for omegnskommunerne - 230.
Byggesager.
Projekter til beboelseshuse;
matr. nr. 7gmmarkj.,

Uffesvej 9 for statsskovfoged

0. H. Rasmussen- 10.

"

"

7hp

"

,Harald Blåtandsvej for snedkerm. K. J.Mathiesen - 38.

"

"

2æ

"

,0. Kølby Petersen - 58.

»

»

11b

UdeSundby - 197,

2

matr. nr. 7gv

markj., toldforvalter Larsen - 79*

"

"

7hm

"

, major K. W. Rasmussen - 80.

"

"

7dz

"

, snedkerm. Erik Nielsen

- 82.

"

"

Tgø

"

, snedker Gerhard Jensen

- 108.

"

"

7gi

"

, snedker Bruno Lindhlad

Kristensen - 109.

48 beboelseshuse på matr. nr. 2af m. fl. markj, Præstevænget - 83.
4 rækkehuse på matr. nr. 5i Ude Sundby, Byvej 52, blikkenslagerm. Em. Jensen.

-

107.

4 beboelseshuse på matr. nr. Tgq., Tgz, 7gae og 7ht markj. • for Vipperød Bygnings
industri - 201.
Projekt til tilbygning:
matr. nr. "Job markj. restauratør Kriiger Jantzen - 81.
"

"

14bk

"

Pasanvej 15 - 172.

Projekt til carporte og garager;
6 carporte ved ejendommene på Røriksvej - 56b. - 142.
5 carporte og 1 garage på Pengesvej - 57 " 145*

1 garage på matr. nr. lbu markj, - 170 .
Projekter til etagebeboelseshuse.
matr. nr. la markj. Møllevej 1A for

A/s A. Jespersen og Søn - 15.

Ændret projekt til etagebebyggelse på matr. nr. 3hg markj. - 169 - 208.
Projekter til ombygnings
lagerbygning på matr. nr. 916 bygr. - 200
kedelhus på matr. nr. 256 bygr. for Frederikssund Andels Svineslagteri - 85.
carport til beboelse på matr. nr. 7££ markj. - 195 «
indretning af tømrerværksted i matr. nr. lof og 11b Ude Sundby, Hemming Hansen - 12
"

"

glarmesterværksted i matr. nr. 9 hygr., giarm. Husmer Nielsen - 84 .

!*

"

taglejlighed i matr. nr. 186 bygr. Pærgevej 35s malerme. Leo Olufsen
14.

Projekt.til opførelse af fabriksbygning på matr. nr. 4*>x markj. A.Knudsen og Søn-86
Projekt til kontorbygning på matr. nr. l68<3 bygr. Havnevej 1 for P.I.O.M.A. - 11.
"

"

"

"

"

"

28am markj., smedemester P. Sylvest - 141 .

Projekt til bebyggelse af hjørnet Kocksvej - Ny Østergade, A/S Shell, på matr. nr.
100a bygr. 33 - 121 - 159 - 168 - 232 .Ansøgninger om dispensation
matr. nr. 97a bygr. - 32 .
vedrørende tagbeklædning af huse på Knud den Storesvej - 55
"

tørrestue på matr. nr. 4a bygr.

fra deklaration vedr. 3 huse tilh. Vipperød Bygningsindustri - 137«
vedrørende matr. nr. 5ax Ude Sundby, Stærevej - 140.

-

3

~

Ansøgninger om dispensation
fra strandfrednings loven, matr. nr. l6z_ Ude Sundby - 148 .
vedrørende matr. nr. 93b bygr. - 149 “ 179«
vedrørende brandvæg, matr. nr. 10a bygr. - 196 .
"

matr. nr. 18d Ude Sundby - 198.

"

"

"

18bæ

"

"

- 199*

Udkast til byggeservitutter vedrørende Præstevænget - 147*
Sag vedrørende opførelse af ejendom på matr. nr. 18ef Ude Sundby - 158.
Ansøgning om opførelse af udlejningsejendom på matr. nr. leg markj. - I67 .
Meddelelse om statsgaranti vedrørende 54 lejligheder på Prederiksborgvej - 253*
Ansøgning om nedrivning af matr. nr. 5i Ude Sundby - 290.
Ansøgning "

"

"

LI. Marienlyst - 312.

Etablering af fast skærmtag ved ejendommen matr. nr. 91a bygr.- 31 ~ 56a - 144
Opsætning af reklameskilt hos Viking Auto, Kocksvej - 136 .
Ansøgning om oprettelse af sommerbolig i matr. nr. lf Bonderup - 37*
"

"

"

"

"

på

"

"

142 markj. - 173*

Ansøgning om selvbyggertilladelse
matr. nr. 240 bygr. - 34*
"

"

5ac Ude Sundby - 35«

"

»

18dk

"

"

"

"

7gl markj.

- 36 .
-109•

Ansøgning om opførelse af beboelseshus og værksted
matr. nr. 18cx Ude Sundby, beslagsmed Villy Jensen - 106.
Bygningsrådets overtagelse af afgørelse i byggesager - 194«
Afgjorte byggesager - 241 - 252 - 295*
Oversigt over byggeriet i 1965 “ 251.
Byplan.
Byudviklingsplan for Prederikssundegnen etape 1 - 8 9 .
Udarbejdelse af partiel byplan vedrørende nordøstre område incl. Dybendal - 139•
"

"

"

"

for Møllevej-Gasværksvejområdet - 150.

Forelæggelse af Centerplan m.m. - 271«
Byrådet og byrådsvalg.
Emil Retoft (medlem af byrådet i 40 år) - 1.
Valg af valgbestyrelse - 255*
Børnehaven
Ny børnehave - 60 - 276 - 294Kommunens overtagelse af den gamle børnehave - 61.
Godkendelse af indretning af midlertidig børnehave på Kong Dansvej - 74*
Ansættelse af halvdagsassistent i Børnehaven i Skolegade - 183.

-
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-

Ansættelse af fru Edith Pilt, Børnehaven, Kong
"

"

fru Helga Diepgen,

"

"

"

fr. Gurli Meyer Petersen - 231«

Dansvej - 184*

"

"

- 184*

Civilforsvar.
Civilforsvarets overtagelse af elværkets bygninger - 215 ~ 257*
Deklarationer.
Udkast til deklaration vedrørende bebyggelse af Præstevænget m. m.

- 87 - 147

Ejendomme og jorder.
Køb
matr. nr. 194ac af maler Vilh. Rasmussen - 26.
"

"

11a Ude Sundby af gårdejer Henning Jensen - 99 - 113.

Evt. overtagelse af matr. nr. 18dv Ude Sundby - 193.
Tilbagekøb af matr. nr. ^af Ude Sundby - 220.
Køb af matr. nr. 116, 112k bygr. Prederiksborggade 3 - 222 - 245*
Tilbud på køb af matr. nr. l6g, l6h og 186h bygr. - 266 .
Tilbagekøb af matr. nr. 112d m. fl. bygr. - 282.
Køb af matr. nr. 117 bygr. - 282 - 302.
Tilbagekøb af areal øst for Østergården af A/S Dansk Boligselskab - 303*
Tilbud på køb af Teknisk skole (matr. nr. 124 bygr.) - 304*
Salg af parceller af Islebjerggård.
matr. nr. 7go markj. til entreprenør Arne Nielsen - 14.
IT
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tt
tt
ti smed Per Hansen
7ga
- 14 .
tf
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tt entreprenør Arne Nielsen - 14.
7gl
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l6bb
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7gø
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tf

snedker Gerhard Jensen

- 42.

tt

ff

7he

ti

tt

konstruktør Kurt Jensen

- 42.

M

tf
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tt

fabrikant K. J. Mathiesen - 42.

ff

tf

18bc Ude Sundby til tømrer Ole Jonstad Møller - 42.

ff

tt

II

u

11

tt

7gi markj * til snedkerform. Bruno Kristensen - 70.
l6ax Ude S. tt maskinarbejder Harry Larsen - 70.
tt autoforhandler PI. Eriksen - 70.
l6aø ii ii

f!

tf

ff

if

S.

7gr markj.
ft
7ha

tt

ingeniør Knud Overgård
"

Harry Riis

- 14 .
- 14«

tt

snedker M. Lindblad Kristensen - 94*

ft

reklamechef Leif Preben Olsen - 94«

6 parceller 7fx, ^f z , 7fæ, 7f£> 7fy og 7ga til Vipperød Bygningsindustri - 1 0 1 .
6

"

7fd, 7f£, 7£f\ 7fgj 7fh og 7fi

"

"

"

305a

6 parceller 7fx,

Ifz, 7?æ, 7£ø,

7 ga mark j . til et konsortium v/snedkerm.
Habersaat - 305b.

matr. nr. 7gh markj. til tømrer Ejner Jensen - 118.
"

"

"

"

7gi

"

l6bc Ude

" pladesmed Mogens Hansen - 118.

S.

"

civilingeniør Jørgen la Cour - 174*

Salg af 87 rækkehusgrunde til et konsortium v/ arkitekt Th. Dreyer - 111.

^2

ii

ti

"

"

"

"

v/

"

"

"

- 285.

"

" matr. nr. 5a Ude Sundby til ingeniør Stofregen - 21.

"

"

"

"

5ad

"

"

" fru mekaniker Carl Grove Andreasen - 154*

"

"

"

"

5a£

"

"

" smed Chr. Nagel - 191*

"

"

"

"

5af

"

"

" sparekasseassist. Per Andersen - 244*

Salg af parceller ved Ådalsvejs
matr. nr. 2æ markj. til ingeniør 0. Kølby Petersen - 97 “ 112.
19 parceller af Ådalsvej-Ventevej - 267*

5

"

"

"

"

- 506.

Evt. salg af 34*847 ® af Islebjerggård til A/S Fjordbakken m. fl. - 19*
15.060 in af matr. nr. 4a St. Marienlyst til Boesen-Nielsen - 17*

24.242 nf af Elsenbakken til Dansk Polyether Industri - 18.
3.500

nf af matr. nr. 3f Ude Sundby til entreprenør Fl. Andreasen - 41*

Salg af del af matr. nr. 11a til A/S Bahco-Primus - 113*
Evt. salg af 400 nf af Campingpladsen til vognmand A. Simonsen - 16.
Overdragelse af matr. nr. l6be Ude S. fra Gunnar Larsen til Hye-Knudsen - 45*
Geoteknisk undersøgelse af bundforholdene på Kalvøen m. m. - 71*
Overdragelse af matr. nr. l6bg Ude Sundby til tandlæge Vilmann - 155*
Salg af matr. nr. 2k m. fl. markj. til arbejdsmand Holger Bendtsen - 155*
Overdragelse af matr. nr. l6bi Ude Sundby til landsretssagfører T. Barfoed - 192.
"

"

"

"

7gP. markj. til entreprenør Arne Nielsen - 205*

Anvisning af grund til "Hjemmeværnsgården" - I64 .
"

"

"

"

Svæveflyveklubben - 221 - 249«

Mageskifte med parcellist Bjerg vedrørende englod under matr. nr. 3a Ude Sundby 221 - 249 .
Byggemodning af arealerne omkring Frejasvej m. v. - 236.
Redegørelse til landvæsenskommissionen vedrørende kloakering af østre bydel
Udkast til deklaration vedrørende bebyggelse ved Ådalsvej - 87 - 147*
Fjernvarme.
Tilslutningsafgiftsberegning m.m. - 59*
Videre udbygning af fjernvarmecentral - 59*
Projekt til en fjernvarmecentral på Kocksvej - 270.

238.

6

Forskelligt.
Anvisning af grund til "Hjemmeværnsgården" ~ 164 .
Kommunens vedligeholdelse af Kalvøanlægget - 218.
A/S Kalvøen ansøger om fritagelse for betaling af ejendomsskatter - 219.
Forslag til klassificering af landevejene - 237«
Overenskomst med kvindeligt arbejderforbund - 262.
Projekt til: anlæg af flyveplads ved Elsenbakken - 280 - 297*
Overenskomst med flyveklubben - 280.

Gader, veje og kloaker.
Overtagelse som offentlig af Mariendalsvej - 8.
Nedlægning af telefonkabler - 24 - 128.
Nye vejnavne - 29«
Vej syn - 75.
Indførelse af 3-timers parkering ved "Bøgevang" - 51*
"

"

"

"

på Torvet - 52.

Placering af pølsevogn og telefonkiosk på Torvet - 52.
Udskydelse af visse gade- og vejarbejder - 127.
Køb af traktor - 214 .
Udvidelse af Mejsevej og betaling af erstatninger for afgivelse af arealer - 219«
Installation af ny pumpe i hovedkloakpumpestation - 235«
Overtagelse som offentlig af Frejasvej - 236 .
Yderligere kloakering af industrikvarteret - 278*
Byggemodning af areal ved Kocksvej, matr. nr. 18dv Ude Sundby - 40.
Tilslutning af kloak fra 16 ejendomme i Oppe Sundby til Frederiks sunds kloaksystem
53 - 279.
Parkeringsplads i sydsiden af Ågade - 54Etablering af bro over åen på Idalsvej 54 “ 216.

Garantiforpligtelser.
Garanti vedrørende vikingespillet - 7«
"

"

matr. nr. 4bd markj. - 110.

"

"

overtagelse af statslån i matr. nr. 254£* bygr. - l6l.

Havnen.
Overslag 1965/66 - 5«
Arbejdskraften på Havnen - 28.
Havnens regnskab 1964/65 - 182.
Overslag 1966/67 - 299*
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Kasse- og regnskabsvæsen.
Beretning om kasseeftersyn - 3 ~ 72.
Optagelse af lån - 20 - 23 - 44 - 96 - 100 - 114 - 122 - 157 " 163a - 204 ~ 227
291 - 307.
Kommunens regnskab 1964/65 “ 166 - 233.
A/S Kalvøen ansøger om fritagelse for betaling af ejendomsskatter - 217.
Kommunens: overslag 1966/67 ~ 263 - 300.
Bemyndigelse til borgmesteren til at underskrive på byrådets vegne - 268.
De lokale pengeinstitutters lån til købere af parceller på Idalsvej - 269 .

Kirke- og kirkegård.
Kirkegårdens udvidelse - 209b.
Takster for kii^kebetjening - 301.

Kloaker (se gader, veje og kloaker).

Kommunesammenlægning.
Evt. sammenlægning af Oppe Sundby og Snostrup - 49*
"

"

"

Frederikssund, Oppe Sundby og Snostrup - 104 - 131*

Koncessioner.
Fragtmandsruter - 6 - 213 - 240 - 256 .

Levnedsmiddelkontrol.

Lønninger.
Oprettelse af efterlønsforsikring - 187*
Overenskomst med kvindeligt arbejderforbund - 262.

Museer.

Naturfredning.
Tilladelse til opførelse af sommerhus på matr. nr. 9£ markj. - 73*

Næringsvæsen.
Sag:vedrørende lukketider i H.B. - 30.
Pølsevogn på Torvet - 39 - 52 - 138.
Fortovsservering ved Rådhuskonditoriet - 7 6 .
Overdragelse af mælkerute - 242.

8
Priser.
Oversigt over detailpriser - 47 ~ 123 - 207 ~ 272.

Rådhuset.

_

Udvidelse af centralvarmekedel - 126.

Renseanlæg.
Køb af areal i Oppe Sundby til renseanlæg - 206.

Rutebilstation og toiletter.
Rengøring - 188.
Overenskomst med rutebilejerne om benyttelse af rutebilstation ~ 281.

Skolevæsen.
Igangsætningstilladelse til byggeri på Marienlystskolen - 4*
Lærerinde fru Grete Vognsen - 22.
"

" Helle Andersen - 66.

"

"

Karen Søndergaard Lauritsen - 66 ~ 151.

Lærer Jørgen Hansen - 67 .
Lærerinde Bertha Zeuner - 92.
Lærer Ole Hansen - 151.
Lærerinde fru Inger Viuff - 185.
"

" Ruth Lund - 203

"

" Birgit Petersen - 285*

"

" Lizzi Nielsen - 285.

"

" Anne Lise Jakobsen - 285.

"

" Inge Merete Koue - 285.

"

" Kirsten Mensing - 285

"

" Jytte Sprunk - 285.

Lærer Per Diepken - 286.
Lærerinde fru Tove Nielsen - 308.
Tilbud fra Ny Carlsbergfonden på kunstværk til Marienlystskolen - 46 .
Tilskud til Dansk Skolescene - 50.
Kommunens betaling af transport af gymnasieelever - 115Instruks vedrørende tale- og tunghørekonsulent - 124.
Ansættelse af yderligere en gårdinspektør på Marienlystskolen - 135 " 211.
Optagelse af lån i Østifternes Kreditforening til Marienlystskolen - 204 “ 227Etablering af skolebibliotek - 210.
Overtimer til tale- og tunghørekonsulenten - 226.
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Ændring af skoleforbundsoverenskomst med Græse-Sigerslevvester - 228.
Stadsskoleinspektørens honorar for ledelse af den kommunale fortsættelsesskole 265Undervisningsministeriets godkendelse af skoleplan - 275*
Omnorméring af stillingen som konsulent for særundervisningen - 287«

Skoletandplejen.
Klinikchef Odd Lind - 68 - 310.
Afdelingstandlæge K. Hesselgren - 68.
Børnetandlæge G. Lyndrup - 69 - 284*
Behandling af 9 . og 10. skoleårgange - 132.
Forsikring af tandskader ~ 132.
Anskaffelse af inventar til ny skoletandklinik på Marienlystskolen - 133«
Køb af bil til tandklinikken - 134«
Børnetandlæge Philip Garson - 152.
Ansættelse af klinikelever - 212.
Børnetandlæge fru Johanne Spagner - 250.
"

"

Kathleen Hartmann - 309«

Social forsorg.
Andragende om enkepension - 95*
Vandblødgøringsanlæg på "Østergården" - 178.
Ansøgninger om folkepension-223 ~ 289*
Fru !

Østergården søger afsked - 225*

Fru Marie Lynge, Østergården, ansættelse som forstanderinde - 225«
Udarbejdelse af skitseprojekt til udvidelse af Østergårdens sygeafdeling - 239Sygeplejerske frk, Frida Madsen, ansættelse på Østergården - 264 .
Sport.

Opførelse af sportshal - 25 ~ 120- 229Igangsætningstilladelse til sportshal - 63 .
Tilskud til brydeklubben Viking - 125«
"

"

A. K. Falken - 209a.

Stadion.

Stads- og havneingeniøren.
Ansættelse af ingeniør og arkitekt - 261.

10
Syge- og sundhedsvæsen.
Årsberetning fra sundhedsplejersken - 2 - 273 *
Igangsætningstilladelse til en medicinsk afdeling på Frederikssund Sygehus - 48”
Regnskab for ambulancerne - 102.
Opførelse af en pavillon ved Sygehuset - 105*
Ansættelse af overlæge ved medicinsk afdeling - 311.

Tilskud og præmier.
Tilskud til brydeklubben Viking - 125.
"

Frederikssund Musikforening - 1 63*

"

"

A. X. Falken - 209a.

11

"

Sportshallen - 229.

:
'

"

"

Samvirkende Idrætsforeninger til leje af gymnastiksal på den private
skole - 248 .

"

"

Vikingespil - 293*

Tjenestemænd.
Overassistent Kaj Lassen - 93 - 187*
Kommuneassistent Kirsten Eriksen - 160.
Overassistent Knud Hansen - 186.
Overassistent Myrthle Torsbakke - 224«
Vejformand Kaj Hansen - 246 .
"

Niels Nielsen - 288.

Trafik- og færdselsforhold.
Indførelse af tidsbegrænset parkering - 51 ~ 52 - 119 ~ 129 - 130.
Skrivelse fra butikshandlerforeningen vedrørende forskellige trafikproblemer -62.

Turistvæsen.

Udstykning.
Ansøgning om udstykning af areal af 3a Ude Sundby - 88.
n
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"

3g, 3h, 12b m. fl. Ude Sundby - 258.

Ungdomsnævn.
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Valg.
Valg af landvæsenskommissærer - 7Q.
"

"

medlem til overtaksationskommissionen - 103.

"

"

medlemmer til Frederikssund Boligselskabs bestyrelse - 116.

"

"

1 medlem til Arbejdsteknisk Skole ~ 181.

"

"

valgbestyrelse til byrådsvalg - 255 *

"

"

medlemmer til planlægningsudvalget - 274 «

V ærker, de kommunale.
Eengangsaflæsning af lys- og gas - 64 .
Civilforsvarets overtagelse af elværkets bygninger - 215*
Forhøjelse af tilslutningsafgifter for vand og el. - 234«
Forhøjelse af vandafgifter - 259«
M
!l el-priser - 260.
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Byrådsmødet den 1. april 1965 .
1.

År 1965 den 1. april kl. 19 holdt byrådet ekstraordinært møde i anledning
af, at fhv. borgmester Emil Retoft har været medlem af rådet i 40 år.
Borgmesteren takkede på byens vegne Retoft for hans arbejde i de for
løbne år og Sv. Olsen takkede ham på den socialdemokratiske gruppes vegne.
Derefter afslørede borgmesteren et af maleren Harald Hansen udført
portræt af Retoft og overrakte det til Retoft som gave.
Retoft takkede byrådets medlemmer og tjenestemænd for godt samarbejde
i de forløbne år.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. april 1963«
2.
5.

4.

(j. nr. 772.535*2) Årsberetning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.
(J. nr. 073.526.5) Beretning om kasseeftersyn. - Til efterretning.
(J. nr. 851.162) Igangsætningstilladelse til 2 gymnastiksale og en klasse
fløj på Marienlystskolen for indtil 850.000 kr. - Til efterretning.

5.

(J* nr. 813.120.73•521) Havnens overslag for 1965 / 66 . - Godkendes.

6.

(j. nr. 811.113) Andragende fra fru Eva Frederiksen, Vejleby om fornyelse
af tilladelse til fragtmandskørsel Vejleby-København og tilladelse til at
udvide kørslen til også at omfatte Frederikssund. - Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at andragendet anbefales, men kun på hidtil gældende be
tingelser. - Udvalgets indstilling vedtoges.

7.

(J. nr. o73.5) Andragende fra initiativrådet om garanti for et eventuelt
underskud vedrørende vikingespillet. - Bevilges.

8.

(j. nr. 811.111(811.111.8) Indstilling om overtagelse som offentlig af Mariendalsvej. - Udgiften anslås til 66.000 kr., hvoraf private grundejere
betaler 40.000 kr., kirkegården 15-000 kr. og skolen 11.000 kr. - Det ind
stilles, at arbejdet efter licitationen overdrages C. Andreasen og søn og
A/S J. Villadsen. - Indstillingen vedtoges, idet man afsiger kendelse om,
at vejen istandsættes på. de anførte vilkår.

9.

(J. nr. 852 .ll) Udkast til overenskomst med Oppe Sundby og Græse-Sigerslevvester kommuner vedrørende biblioteksbetjening. - Vedtoges.

10.

(J. nr. 0 7 3 .512 .6 ) Proj ekt til opførelse af et beboelseshus på matr. n r .7gm
markj.,Uffesvej 9?for statsskovfoged 0. H. Rasmussen. - Godkendes, idet der
dispenseres fra deklaration vedrørende garager.
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11.

(J. nr. 778« 51*078« 3) Projekt til opførelse af en kontorbygning på matr.
nr. 168— bygr. Havnevej 1 for Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik.Der søges om dispensation fra byggelovens § 34« ~ Bygnings- og byplanudval
get anbefaler, at byrådet godkender projektet og anbefaler dispensation. Projektet godkendes og dispensation anbefales.

12.

(J. nr. 778.511) Projekt til indretning af tømrerværksted i bestående bygf
Id
ning på matr. nr. 10— og 11— Ude Sundby tilhørende C. Hemming Hansen, Sten
højgård. - Godkendes under forudsætning af at der kan beskæftiges 2 medhjæl
pere .

13.

(j. nr. 778.51«078.3) Projekt til opførelse af et etagebeboelseshus på par£L
cel af matr. nr. 1— markj., Møllevej 1 A for A/S A, Jespersen og Søn. - Byg
ningsrådet indstiller, at dispensation fra bygningsreglementet anbefales.
Indstillingen er tiltrådt af et flertal af rådet, medens et mindretal (køb
mand Poght-Sørensen) ikke kan tiltræde. - Flertallets indstilling vedtoges
med 10 stemmer.

14.

(J« nr. 778.51«078.3) Projekt til indretning af taglejlighed over bestående
værkstedsbygning, matr. nr. 186— bygr., Færgevej 35 for malermester
. - Kan ikke godkendes.

15.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om salg af følgende 6 parceller af
2*0

<

Islebjerggårds matr. nr. 7 ~
matr. nr. 7 ^

til entreprenør Arne Nielsen

til samme for 27.000 kr. , matr. nr. 7 ^
nr1^

Ballerup for 27*000 kr., matr. nr. 7“
lerup for 28.000 kr., matr. nr. 16—
for 28.000 kr. og matr. nr. 16—

for 28.000 kr.

til smed Per Hansen,

til entreprenør Arne Nielsen, Bal-

til ingeniør Knud Overgård, Vanløse

til ingeniør Harry Riis, Nærum for 25.000 kr.

Indstillingen vedtoges.
16.

(j. nr. 073.5l(073.511.2) Vognmand A. Simonsen ønsker at købe ca. 400 m af
campingpladsen. - Det indstilles, at man ikke afhænder arealet. - Indstil
lingen vedtoges.

17.

(j. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om at man afhænder 15.060 rn af Store
Marienlyst til Boesen-Nielsen og Eriksen for 300.000 kr., der betales med
100.000 kr. kontant og resten over 10 år. - Indstillingen vedtoges.

18.

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at man til Dansk Polyether Industri
A/s afhænder 24«242 h? ved Elsenbakken for 300.000 kr. - Indstillingen ved
ges.

19.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at man til opførelse af 63 række
huse afhænder

34*847 m af Islebjerggård til A/S Fjordbakken m. fl.

for 819.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

-

20.

4

-

(J. nr. 073.5) 2. behandling af indstilling om optagelse af lån på 2 mil
lioner og 1 million hos Gudme Raaschou. - Indstillingen vedtoges.

21.

(j. nr. 073•51(073•511*2) Indstilling om salg af parcel af matr. nr. 5“
Ude Sundby, Stærevej til ingeniør Stofregen, ( hos A/S Fritz Schur) for
18.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

22.

(J. nr. 851.11.083.5) Andragende fra lærerinde fru Grete Vognsen om fra 1.
maj 1965 at få sit timetal nedsat fra 32 til 24 timer. ~ Anbefales af sko
lekommissionen, - Bevilges.

23.

(J. nr. 073.5) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om at man på
bedst mulige vilkår optager et midlertidigt lån på 2 millioner kroner til
indfrielse af de pr. 1. maj forfaldne lån af samme størrelse, og om at vi
ceborgmester 0. Foght-Sørensen bemyndiges til på byrådets vegne at under
skrive de fornødne gældsbreve, - Indstillingen vedtoges.

24«

(J. nr. 811.111.9) Andragende fra K.T.A.S. om tilladelse til at nedlægge
telefonkabler gennem Engbæk. - Vejudvalget indstiller, at tilladelse gives
på sædvanlige betingelser, idet man dog henstiller, at kablet placeres i
det østre fortov. - Godkendes, idet man påtaler, at arbejdet er udført uden
byrådets godkendelse. Man ønsker, at kommunen fremtidig retablerer på
K.T.A.S.’s regning.

25 .

(J. nr. 855*3) Boligministeriet fremsender til erklæring andragende fra De
samvirkende idrætsforeninger om igangsætningstilladelse til en sportshal
på matr. nr. 4~ ved vandtårnet. - Såfremt der ikke er mulighed for at pla
cere hallen på Kalvøen, er man indforstået med den her nævnte placering.

26.

(J. nr. 073.5l(073*511*l) Frederiksborg amt fremsender til erklæring ind
stilling fra sygehusbestyrelsen om, at man køber den maler Vilh. Rasmussen
tilhørende parcel matr. nr. 1 9 4 ~ stor 383 m2 for 15.000 kr, - Tiltrædes.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 10. maj 1965 *

27*

(J* nr. 778.532) Regnskab for 1964 for samtlige 3 boligforeninger i Frede
rikssund. - Godkendes.

28.

(j. nr. 813*123) Redegørelse vedrørende arbejdskraften på havnen, hvorefter
der af stevedoren ansættes 7 arbejdere, der fortrinsvis skal beskæftiges
ved havnearbejde og i mangel heraf af havnens brugere. Såfremt det er under
en halv dag beskæftiges ved havnen eller kommunen.- Godkendes.

29*

(J. nr. 071*5) Indstilling om at de projekterede 6 nye veje ved Idalsvej

-

5

-

benævnes således s Bregnevej, Kongelysvej, Resedavej, Lupinvej, Erantisvej
og Solsikkevej, - Indstillingen vedtoges,
50.

(J. nr, 824 ,5 ) Brugsforeningen

om tilladelse til på lørdage i

tiden 15/5-15/9 a.t holde åbent til kl. 18. - Det vedtoges eenstemmigt ikke
at anbefale.
51.

(J> nr. 754*25) Andragende om tilladelse til at etablere en fast markise
Jernbanegade 17, Engelsk Beklædningsmagasin. Politimesteren og bygningsud
valget kan ikke anbefale dispensation. - Kan ikke anbefales.

52.

(J. nr. 754*2) Andragende om dispensation fra bygningsreglement vedrørende
indretning af en lysåbning i nordgavlen på ejendommen matr. nr. 97a Frede
rikssund Bank. - Bygningsudvalget indstiller, at der gives dispensation til
anbringelse af et oplukkeligt vindue, men at dispensationen bortfalder, når
bankens udvidelse er fuldført. - Indstillingen tiltrædes.

53.

(j. nr. 754*2) Projekt til benzinsalgsstation for A/S Shell på matr. nr.
Si
100— bygr. ved Ny Østergade. - Det indstilles,at projektet ikke godkendes.
Indstillingen vedtoges.

34*

(J. nr. 778»51*078.3) Andragende fra former Bruno Jørgensen om selvbygger
tilladelse til et hus på matr. nr. 240 bygr., Møllevej 11. - Det indstilles,
at andragendet bevilges. - Bevilges.

35*

(J* nr. 778.51.078.3) Andragende fra assisterende vejformand Jacob Sønder
gård om selvbyggertilladelse til et hus på matr. nr. 5&c Ude Sundby, Stære
vej 3* - Det indstilles, at andragendet bevilges. - Bevilges.

36.

(J. nr. 778.078.3) Andragende fra overassistent G. Wachenschwanz om selv
byggertilladelse til en tilbygning på matr. nr. 18dk

Ude Sundby, Engdrage-

get 7* - Det indstilles, at andragendet bevilges. - Bevilges.
37*

(J* nr. 778.51.078.3) Projekt til et beboelseshus, der agtes anvendt som
sommerbolig, matr. nr. l_f Bonderup for afdelingschef S. 0. Ipsen. - Det
indstilles, at byggetilladelse meddeles på betingelse af, at bygningsregle
mentets kap. 1-12 overholdes, og at spildevandet renses og føres til Sillebro å. - Indstillingen vedtoges.

58.

(j. nr. 778.51.078.3) Projekt til et beboelseshus på matr. nr. 7bp markj.
Harald Blåtandsvej 1, tilhørende snedkermester K. J. Mathiesen, - Det ind
stilles, at man ikke fraviger servitutter for så vidt angår garagens pla
cering og

39.

indretning af kontor og tegnestue. - Indstillingen vedtoges.

(J* nr. 754*2) Andragende fra fru Bahn Olsen om godkendelse af en ny pølse
vogn på Torvet. - Det indstilles, at vognen godkendes, og at man forlanger
den placeret ved Rådhuskonditoriet, og at afgiften forhøjes til 3*000 kr.~
årlig.

Placeringen og afgiften godkendes. Med hensyn til vognens størrelse, afven
tes sundhedskommissionens indstilling.
(j. nr. 811.111) Indstilling om at kommunen påtager sig byggemodning af å /S
Metallics areal ved Kocksvej, matr. nr. 18dv Ude Sundby. Udgiften er anslå
et til 579*000 kr., hvoraf parcelkøberne betaler 101.000 kr. kontant. - Der
pålægges et vejbidrag på 417*000 kr., der afdrages over 10 år med en forrent
ning på 7i°> Endvidere indfries det resterende pantebrev til rest 89*600 kr.~
Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 0 7 5 *5 l(0 75 *5 1 1 *2 ) 2. behandling af indstilling om at man afhænder
ca. 5*500 nf af matr. nr. 5£ Ude Sundby ved Holmensvej til entreprenør P.
Andreasen for 20 kr. pr. uf på betingelse af, at parcellen ikke uden byrådets
godkendelse deles eller tillægges andre ejendomme. - Indstillingen vedtoges
med 9 stemmer. ~ Svend Olsen og Jacobsen stemte ikke«
(j. nr. 075*5l(075*511*2) Indstilling om salg af følgende 4 parceller af Islebjerggård: matr. nr. 7gø markj. til snedker Gerhard Jensen for 27*000 kr.,
matr. nr. 7h£ markj. til konstruktør Kurt Jensen for 25*000 kr«, matr. nr.
7hp markj. til fabrikant K. J. Mathiesen for 50.000 kr., matr. nr. I6bc Ude
Sundby til tømrer Ole Jonstad Møller for 25*000 kr. - Indstillingen vedtoges
(j. nr. 075*5l(075*511*2) Andragende om godkendelse af at købmand Gunnar Lar
sen må sælge parcellen matr. nr. l6be Ude Sundby til læge Hye-Knudsen for
samme pris som han har givet med tillæg af udstykningsomkostninger. - Det
indstilles, at de købere, der ønsker at videresælge grundene kun får deres
udstykningsomkostninger refunderet. Man kan i dette tilfælde godkende, at
læge Hye-Knudsen overtager grunden direkte ved skøde fra Gunnar Larsen, og
at pantebrevet forbliver indestående. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 0 75 *5 ) 2. behandling af indstilling om optagelse af lån på ialt
2.500.000 kr. med en løbetid på eet år. - Effektiv rente Q'/o.~ Lånet anvendes
til indfrielse af forfaldne lån på 2.000.000 kr. og 500.000 kr. reserveres
til delvis indfrielse af lån, der forfalder i juli. - Indstillingen vedtoges
(j. nr. 778*5) Andragende fra Anders Villumsen om tilladelse til at inddra
ge en lejlighed i ejendommen Byvej 2. - Det indstilles, at tilladelsen ikke
gives. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851.91) Ny Carlbergfonden tilbyder at opstille en af 2 nævnte skulp
turer på Marienlystskolen. - Skolekommissionen indstiller, at man modtager
tilbudet og vælger Erik Poulsens"5 danserinder". - Man modtager med tak
"Danserinderne".
Mødet hævet.

- 7 Byrådsmødet den 14* juni 1965 .
Kaj Sørensen fraværende på grund af bortrejse.
47*

(J. nr. 824«5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

48 .

(J. nr. 842 .ll) Skrivelse om forventet igangsætningstilladelse til en medi
cinsk sengeafdeling med 36 senge på sygehuset. - Til efterretning.

49«

(J* nr« 777*81) Skrivelse fra Indenrigsministeriet om at sammenlægningen af
Oppe Sundby og Snostrup kommuner må afvente en nærmere overvejelse. - Til
ef terretning.

50.

(J. nr. 0 78 .5 1 ) Ansøgning fra Dansk Skolescene om tilskud. - Skoleudvalget
indstiller, at man betaler 714 kr. for 1964/65 og lover støtte i 1965 / 66 . Indstillingen vedtoges.

51.

(<1* nr. 754*21) S. J. Beier, Bøgeallé 27 besværer sig over parkering af
lastbiler på vejene øst for Roskildevej. - Vejudvalget indstiller, at man
foreslår forbud mod parkering udover 3 timer ved "Bøgevang". - Indstillin
gen vedtoges.

52.

(j. nr. 811.111(81) Vejudvalget indstiller bl. a. at placeringen af pølseen
vogn/og telefonkiosken ændres til Torvets østside, og at der forbydes par
kering over 3 timer af lastbiler o. 1. - Indstillingen vedtoges.

55*

(J* nr. 778.31) Indstilling om at der gives tilladelse til at 16 parceller
fra Engbækgården tilsluttes Frederikssunds Kloaksystem bl. a. på betingelse
af, at der betales et tilslutningsbidrag på 1.500 kr. kontant pr. ejendom.
Der foreligger tillige overslag over vandforsyningen, der kan etableres for
1.220 kr. pr. ejendom excl. stikledninger. - Indstillingen vedtoges og end
videre vedtoges det, at etablere vandforsyningen.

54*

(j* nr. 754*21.073*544) Porslag til parkeringsplads i sydsiden af Ågade og
i det fremtidige vejareal (25 biler i samme gade) og endelig på et areal af
matr. nr. la ('JO biler) og til etablering af en bro over åen. - Adgangsve
jen hertil anlægges på en del af matr. nr. 231 m, der af ejeren stilles til
rådighed mod etablering af et raftehegn. - Udgifterne excl. den store par
keringsplads andrager ialt 52.000 kr. - Porslaget tiltrædes.

55*

(j. nr. 7 7 8 .5 1 .0 78 .3 ) Ansøgning fra en del grundejere ved Knud den Storesvej
om godkendelse af, at der ved bebyggelsen ved vejen anvendes blå eternitskifer i stedet for som fastsat røde teglsten. - Da ikke alle grundejere er
enige, indstilles det, at lempelsen ikke gives. - Indstillingen vedtoges.

56a,

(j, nr. 754*25) Boligministeriet fremsender til erklæring fornyet henvendel
se fra

A/s Kafena om etablering af et fast skærmtag ved ejendommen matr. nr.
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91a, - Det indstilles, at byrådet fastholder sit af ministeriet tiltrådte
afslag. - Indstillingen vedtoges.
56b.

(j. nr. 778.51.078.3) Projekt til 6 carporte ved ejendomme på Røriksvej. Det indstilles, at projektet godkendes, og at der dispenseres fra bestemmel
sen om afstand. - Indstillingen vedtoges.

57*

(J* nr. 778.51*078.3) Projekt til 5 carporte og 1 garage ved ejendomme på
Pengesvej. - Det indstilles, at projektet godkendes, og at der dispenseres
fra bestemmelsen om afstand. - Indstillingen vedtoges.

58.

(j. nr. 778.51*078.3) Projekt til et beboelseshus på parcel af 2æ markj., dej
agtes købt af 0 Kølby Petersen. - Der anbefales dispensation fra"byggestop~
pet". - Dispensationen gives.

59*

(J* nr, 824*113*1) Indstilling fra fjernvarmeudvalget om at grundbeløbet ved
tilslutningsafgiftsberegning hæves fra 400 kr. til 500 kr., og at stikled
ningsbidraget hæves fra 90 kr. pr. m til 120 kr. pr. m, og at der udføres nye
arbejder for 1.324-000 kr., hvoraf refunderes 195*000 kr. - Indstillingen
vedtoges.

60.

(j. nr. 842.7) Det sociale udvalg indstiller, at der udarbejdes detailpro
jekt til den nye børnehave. - Indstillingen vedtoges.

61.

(j. nr. 842.7) Bestyrelsen for Frederikssund børnehave anmoder om at kommu
nen vil overtage børnehaven fra 1. juli 1965* -

62.

Anmodningen

imødekommes,

(j. nr, 811.113) Skrivelse fra butikshandlerforeningen om at byrådet vil
løse følgende problemer; 1. Ændringer af rutebiltiderne, så de passer med
butikkernes åbnings- og lukketider. 2. Kommunal rengøring af byens gader.
3. Opsætning af lyskurve ved hjørnet Ny-Østergade~Jernbanegade. 4* Taxaord-j
ning med fælles kaldenummer.- Det indstilles, at man svarers at rutebiltider
ne ikke udelukkende kan rette sig efter forretningernes lukketider (arbejds
tiderne er forskellige), at kommunal gadefejning vil medføre, at alle gader
og veje skal fejes, at opsætning af et trafiksignal formentlig vil virke me|
get sinkende på trafikken og indskrænkning af parkering i nærheden af kryd-3
set, at om en fælles taxaordning må foreningen selv henvende sig til vognmændene. - Indstillingen vedtoges, idet man med hensyn til trafikspørgsmå
let, afventer den trafiktælling, der vil blive holdt i august d. å.

63 .

(J. nr. 855*3) Igangsætningstilladelse til en sportshal og indstilling om,
at det anbefales, at der dispenseres fra bestemmelserne om beskyttelsesrum.'
Indstillingen vedtoges.

64 .

(J. nr. 08) Indstilling om at man fra 1. oktober overgår til eengangsaflæs-

~

9

-

ning af gas og lysmålere, at måleraflæser Christensen og Gøtje fra s. d,
henholdsvis overflyttes til elværket og afskediges. - Indstillingen vedto
ges.
(j, nr. 784*08) Indstilling om, at brandmændene Poul Carlsen, Poul Christen
sen og Sv. E. Petersen udnævnes til brandmestre og aflønnes med 575 kr. år
lig + honorartillæg. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 85 i.li2 .52 ) Indstilling om at aspiranterne fru Helle Andersen og
fru Karen Søndergaard Lauritsen fastansættes fra 1. august d. å. - Indstil
lingen vedtoges.
(j. nr. 851•112.4(851•11*082.5) Indstilling om at Jørgen Hansen fra 1. au
gust d. å. ansættes som aspirant i et lærerembede. ~ Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851 .162.08) Indstilling om at klinikchef Lind udnævnes til overtand
læge og børnetandlæge K. Hesselgren til afdelingstandlæge fra 1. august d.å.Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851•162.5.08) Indstilling om at G. Lyndrup fra 1. juni d. å. på o
verenskomstbasis ansættes som børnetandlæge dog uden løn for juli måned. Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 075•51(073•511•2) Indstilling om salg af følgende 3 parceller fra
Islebjerggard: matr. nr. 7gi I H

snedkerformand Bruno L. Kristensen, matr.

nr.-l6ax til maskinarbejder Harry Larsen, matr. nr. l6aø til autoforhandler
PI. Eriksen. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 798) Indstilling om at man anmoder geoteknisk institut om at under
søge bundforholdene på Kalvøen og arealet øst for åen i Oppe Sundby kommune.
Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. juli 1965«

Fraværende s Egon Jacobsen, Maltha Jensen, Kaj Sørensen, Barfoed.(sommerferie)
(j. nr. 073*526.5) Beretning fra Kommunernes revisionsafdeling vedrørende
kasseeftersyn den 3/5-1965* - T U

efterretning.

(j. nr. 853) Meddelelse fra Naturfredningsnævnet om godkendelse af sommerhus,
som agtes opført af fru Otto Petersen på pare. 9°. markj., Jenrikbakken. Godkendt.
(j. nr. 842 .7 ) Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorg godkender indret
ning af den midlertidige børnehave på Kong Dansvej 7* - Til efterretning.
(Kan komme i gang 1/8-1965*)

- 10 75*

(j. nr. 811.121.2) Beretning om foretaget vejsyn den 29. juni 1965 . Grund, som er overladt til spejderne skal rengøres og regninger betales
af spejderne. -> løvrigt til efterretning.

76.

(j. nr. 76l) Andragende fra konditor Brandi, Rådhuskonditoriet om tilladelse
til fortovsservering. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilla
delsen gives. - Indstillingen vedtoges, foreløbig for et år. 600 kr. årlig.

77«

(J. nr. 778.532) Valg af medlem til "Rosenvængets" bestyrelse. Advokat Ludvigsen, som bor i "Rosenvænget" er foreslået. - Godkendt.

78.

(j. nr. 075.15) Indstilling om valg af 2 landvæsenskommissærer. Hillerød
byråd foreslår, at amtsvandinspektør Asger Hansen og landinspektør Søliner
Pedersen, hvis funktionstid udløber 31 /IO-6 5 , genvælges. - Indstillingen
vedtoges.

79*

(J* nr. 778.51.078.3) Projekt til et beboelseshus på matr. nr. 7gv markj.
Prodesvej nr, 10, for toldforvalter H. H. Larsen - på nærmere anførte vil
kår vedrørende højdegrænseplaner og garage. - Indstillingen godkendt på de
anbefalede vilkår,

80.

(j. nr. 778.51.078.3) Projekt til et beboelseshus på matr. nr. 7hm markj.
Gormsvej nr. 6, for major K. W. Rasmussen - på nærmere anførte vilkår ved
rørende taghældningen. - Indstillingen vedtoges.

81.

(j. nr. 778.51.078.3) Projekt til tilbygning til bestående beboelseshus på
matr. nr. 7cb_, Rolf Krakesvej nr. 3 for restauratør E. Kruger Jantzen - på
nærmere anførte vilkår vedrørende en udhusgavl. - Indstillingen vedtoges.

82.

(j. nr. 778.51*078.3) Projekt til et beboelseshus på matr. nr. 7dz markj.,
Kocksvej 19 for snedkermester Erik Nielsen. - Bygnings- og byplanudvalget
kan ikke anbefale dispensationen. - Indstillingen vedtoges.

83-

(J. nr. 778.51.078.3) Projekt til 48 beboelseshuse på matr. nr. 2af m. fl.
markj., Kløvervej m. fl. for Dansk Boligselskab af 1945« Der ansøges om dis
pensation for 2 af husene , på matr. nr. 2af og 2ag markj.,med hensyn til
adskillelse mellem køkken og w.c. - Bygnings- og byplanudvalget anbefaler
under henvisning til, at de øvrige 46 huse er indrettet således. - Indstil
lingen vedtoges.

84 .

(J. nr. 778.51.078.3) Projekt til en værkstedstilbygning til et bestående
etagehus på matr. nr. 9 bygr., Havnegade 22 for glarmester Husmer Nielsen
på nærmere anførte vilkår vedrørende brandvæg. - Indstillingen vedtoges.

85*

(J. nr. 778.51.078.3) Projekt til ombygning af kedelhus på matr. nr. 256
bygr., Roskildevej I4 -I8 for Frederikssund Andels Svineslagteri - på nær
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mere anførte vilkår vedrørende tagkonstruktion over kedelrummet. - Indstillingen vedtoges.

86 .

(j. nr. 778.51«078•5) Projekt til en fabriksbygning på matr. nr. 4bx markj.
Holmensvej 5“1° for A. Knudsen og Søn. Bygnings- og byplanudvalget anbefaler
under forudsætning af at 1. Arbejdstilsynets krav imødekommes, 2. Der indsættes selv-lukkende BSD -60 døre fra gang til fabrikshal og 3* Der i fabriks

87*

hallen m.maksimalt 25 m afstand opsættes.båndbrandslukningsmidler.-Indstil
lingen vedtoges.
(J. nr. 073*512) Udkast til deklaration om byggeservitut vedrørende bebyggel
se ved Adalsvej med følgende ændringer? Side 3> afsnit 2 og 3 udgår og er
stattes af g Gruppe 2; 25° sadeltag, dækket med sorte cementtagsten. Gruppe 3 s
25° sadeltag, dækket med blå asbestcementskifer. Gruppe 4s 25° sadeltag, frit
materialevalg. Side 4? afsnit 11, linie 6 erstattes af ? Der vil blive nedlagt
rør til elkabelforsyning. - Indstillingen vedtoges.

88 .

(J. nr. 777*81) Bygnings- og byplanudvalget indstiller, at afslå andragendet
fra Alfred og John Bjerg om tilladelse til udstykning til sommerhusbebyggelse
på areal af 3a Ude Sundby ved Græse å. - Indstillingen vedtoges.

89*

(J* nr. 777*81) Bygnings- og byplanudvalget anbefaler "Byudviklingsplan for
Frederikssundegnen, etape I , omfattende Græse-Sigerslevvester, Frederikssund,
Oppe Sundby og Snostrup kommuner. - Indstillingen vedtoges.

90.

(j. nr. 778.5) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at et til A/S Hother
Neckelmann's strømpefabrik hørende funktionærhus inddrages under fabriken med
udnyttelse som personalegarderobe m.v. - Indstillingen vedtoges.

91*

(J. nr. 778.5) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at ingeniør Hans Hee
ring får tilladelse til selv at benytte de 2 øverste lejligheder i hans ejen
dom, Lundevej nr. 36,under forudsætning af at lejerne af disse lejligheder
tiltræder. - Indstillingen vedtoges.

92.

(j. nr. 85 i.li2 .52 ) Indstilling om at Bertha Zeuner ansættes som aspirant
fra 1. august 1965* - Indstillingen vedtoges.

95.

(j. nr. 08) Indstilling om at Kaj Lassen fra 1. august 1965 ansættes som overassistent på kæmnerkontoret. - Indstillingen vedtoges.

94*

(j. nr. 073*5l(073*511*2) Indstilling om salg af 2 parceller af Islebjerg?
pcl. nr. 47) matr. nr. 7g£ markj. til snedker M. Lindblad Kristensen,
"

"

39) matr. nr. 7ha

"

"

reklamechef Leif Preben Olsen. -

Indstillingen vedtoges.
95*

(j. nr. 848.431) Andragende om enkepension. Socialudvalget indstiller, at
pensionen bevilges.

-

Indstillingen vedtoges.
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96 ,

(J. nr, 073*5) Indstilling om optagelse af en kassekredit hos bankierfirma
et Gudme Raaschou til afløsning af 2 lån, som forfalder henholdsvis 15/7—65
1.500.000 kr. og 22/7”65 2,000.000 kr. Kassekreditten skal tidligst indfries

1 / 9- 65 , og kan derefter gensidigt opsiges med 8 dages varsel, men skal under
alle omstændigheder indfries 30/3-1966. - Indstillingen vedtoges.
97*

(J* nr. 073•5l(073*511•2) Indstilling om salg af parcel nr. 2 ved idalsvej
til elektroingeniør Ole Kølby Pedersen for 25*000 kr. - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.

98.

(j. nr. 778*5) Indstilling om at reglerne i kapitel 22 i lovbekendtgørelse

nr. 120 af 20/ 4-64 vedrørende sammenlægning af beboelseslejligheder m.v. for
bliver i kraft til 1/7-1966. ~ Indstillingen vedtoges.
99*

(J* nr. 073‘5l(073*511*l) og 073*511*2) Indstilling om køb af Slåenbjerggård
af gårdejer Henning Jensen 159*038 m2
750.000

f matr. nr. 11a Ude Sundby for

kr. samt salg af den vestlige halvdel af matr. nr. 11a Ude Sundby

til å /$ Bahco Primus, 79*519 m for 375*000 kr. - Sagens overgang til 2. be
handling vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 22. juli 1965 *
(Fraværende landsretssagfører Troels Barfoed og murermester Kai Sørensen.)
100.

(J. nr. 073*5) Indstilling om, at man hos Frederikssund Sparekasse låner
300.000 kr. til 1/10-1966. Rente &fo p. a. + 1-g- / i stiftelsesprovision. Lå
net anvendes til delvis dækning af udgifterne til fjernvarmeværk. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.

101.

(j. nr. 073*5l(073*511*2) Indstilling om salg af 6 parceller af Islebjerg,
7fø
matr. nr. 7fx, 7fz_, 7fæ,77fy °S 7ga ved Amledsvej til Vipperød Bygnings In
dustri for en pris af 25*000 kr. pr. grund. 40 % betales straks og resten,
når husene er opført. - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 9« august 1965 .

102.

(j. nr. 842 .ll) Regnskab for ambulancerne. - Til Efterretning.

103*

(J. nr. 853.075.15) Indstilling til valg af et medlem til overtaksations
kommissionen og valg af 2 medlemmer til taksationskommissionen, jfr. vejbe
styrelsesloven. - Branddirektør Chr. Hansen og forretningsfører Svend Olsen
og landinspektør Søliner Pedersen genvalgtes.

104*

(J* nr. 071*2) Sag vedrørende eventuel sammenlægning af Frederikssund, Oppe
Sundby, Snostrup og Græse-Sigerslevvester kommuner. Spørgsmålet er rejst af
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indenrigsministeriet* - Det vedtoges at udtale, at man vil gå ind for en
sammenlægning. Til det udvalg, der skal nedsættes valgtes Borgmesteren, Na
gel og Sv. Olsen (for sidstnævnte er Jørgen Christiansen stedfortræder.)
(j. nr. 842.ll) Indstilling om at der ved sygehuset opføres en "Reska" pa
villon med 10 sengepladser m.v. og en anden pavillon med 36 sengepladser. Indstillingen godkendes.
(j. nr. 778.511) Andragende fra beslagsmed Villy Jensen om tilladelse til
opførelse af et beboelseshus med værksted på matr. nr. 18cx Engdraget 1. Det indstilles, at andragendet ikke anbefales. •• Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.511) Projekt til 4 rækkehuse på matr. nr. 5i Byvej 52, tilhørende
blikkenslagermester Em. Jensen. - Det indstilles, at de af bygningsinspektø
ren gjorte bemærkninger tiltrædes. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.511) Projekt til et beboelseshus på matr. nr. 7g£ Regnar Lodbrogsvej 1, tilhørende snedker Gerhard Jensen. - Det indstilles, at der gi
ves "selvbyggertilladelse". - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.511) Projekt til et beboelseshus på matr. nr. 7gl, Uffesvej 7?
tilhørende snedker Bruno Lindblad Kristensen. - Det indstilles, at der gives
"selvbyggertilladelse". - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073.5) Andragende fra
til tinglysning af et ejerpantebrev på

om tilladelse
i matr. nr. 4bd Markled

det 20. - Anbefales.
(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at der til et konsortium (arkitekt
Th. Dreyer m. fl.) afhændes ca. 87 rækkehusgrunde af Islebjerggård for
20.000 kr. pr. stk. Der betales 20fo straks, 30io ved byggelåns åbning og re
sten over 10 år med en forrentning på lfo over højeste indlånsrente fra igang
sætningstilladelsens dato. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
(j. nr. 0 7 3 .5 l(0 7 3 .5 11 .2 ) 2. behandling af indstilling om salg af parcel 2
ved Ådalsvej til elektroingeniør Ole Kølby Pedersen for 25-000 kr. - Ind
stillingen vedtoges.
(j. nr, 073.51(073.511.1) 2. behandling af indstilling om køb af matr. nr.
11a Ude Sundby, stor 159-038 nf for 750-000 kr., der berigtiges ved overta
gelse af lån i Frederikssund Sparekasse, 20.690 kr., udstedelse af et gælds
brev til gårdejer Chr. Jeppesen på 303-355 kr. og et gældsbrev til sælgeren
gårdejer Henning Jensen på 340.954 kr. og kontant betaling af 85-000 kr.
Endvidere indstilles det, at man straks til A/S Bahco-Primus afhænder

79.519 m af ejendommen for 375.000 kr., der betales med 85-000 kr. straks
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'

og 65 .OOO kr.: den II/12 -I965 • Por resten udstedes et 12 ~årigt pantebrev til
rente
114.

— Indstillingen vedtoges.

(j. nr, 0 7 3 ,5 ) 2. behandling af indstilling om optagelse af lån, stort
300.000 kr. i Frederikssund Sparekasse. - Provisionen er nedsat til 3/4
Indstillingen vedtoges.

115.

(j. nr. 851.153) Indstilling fra skolekommissionen om at kommunen betaler
den fulde udgift ved elevers befordring til gymnasier. - Indstillingen ved
toges.

1 16 .

(j. nr. 778.532) Valg af 2 medlemmer til Frederikssund boligselskabs besty
relse efter at A.K.B. har overtaget administrationen. - Kai Sørensen og
Maltha Jensen valgtes.

117.

(j. nr. 778.51.078.3) Andragende fra A/S Hans R. Lange om dispensation fra
byggeloven vedrørende opførelse af en tørrestue på matr. nr. 4<i bygr. Det indstilles, at andragendet anbefales på betingelse af, at der tinglyses
deklaration på naboejendommen om, at bygninger på disse holdes i en afstand
af mindst 5 ni fra skellet. - Indstillingen vedtoges.

118.

(j. nr. (073.51(073.511.2) Indstilling om salg af 2 parceller fra Islebjerggårds pare. nr. 55 til tømrer Ejner Jensen for 24-000 kr. og pare. nr. 56
til pladesmed Mogens Hansen for 27.000 kr. - Indstillingen vedtoges,

119.

(j. nr. 75 4 .2 i.O7 3 .544 ) A/s Frederikssund & Omegns Bank henstiller, at der
udføres 2-timens parkering på pladsen ved Hy Østergade. - Oversendes til
vejudvalget og politimesteren til udtalelse.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 2 7 . august 1965Fraværendes Retoft.

120

.

(j. nr. 855.3) Sag vedrørende placering af sportshallen. - Det vedtoges med
8 stemmer at placere hallen på Kalvøen. ~ Barfoed og Jørgen Christiansen
stemte ikke.

121

.

(j. nr. 778.532) Sag vedrørende udnyttelse af matr. nr. 100a bygr. hjørnet
af Hy-Østergade-Kocksvej. - Det vedtoges at udtale, at man principielt intet
har imod, at der indrettes en service-station i forbindelse med et 2 eta
ges byggeri, og at man imødeser et skitseprojekt.

122.

(j. nr. 073.5) Indstilling om optagelse af et lån på 2.000.000 kr. i Kredit
foreningen af kommuner i Danmark til Marienlystskolen. - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges. -:
Mødet hævet

- 15 Byrådsmødet den 15* september 1965«
(j* nr. 824»5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 851.19) Instruks og overenskomst vedrørende tale- og hørekonsulent.
Godkendes.
(j. nr. 078.51) Andragende fra brydeklubben "Viking" om tilskud.- Sportsud
valget indstiller, at man bevilger 1.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 075*54l) Indstilling om udvidelse af centralvarmekedlen på Rådhuset.
Udgiften anslås til ikke at ville overstige 4*000 kr. - Indstillingen ved
toges.
(j. nr. 811.111) Indstilling fra Vej- og kloakudvalget om udskydelse af
visse arbejder, således at der på driftsbudgettet spares 419*000 kr. og på
anlægsplanen 1. 566 .000 kr. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 811.111.9 ) Andragende om tilladelse til nedlægning af telefonkabler
i Engbæk. - Vejudvalget indstiller, at tilladelse gives forsåvidt angår de
offentlige veje og på sædvanlige betingelser. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 754*21.075*544) Indstilling om at parkeringen på pladsen ved Dy
Østergade indskrænkes til 5 timer i den almindelige forretningstid. ~ Ind
stillingen vedtoges.
(j. nr. 811.522.556) Indstilling fra vejudvalget om a_t der indføres forbud
mod parkering over 5 timer i den almindelige forretningstid på den ved 1 gade indrettede parkeringsplads, a_t der indføres forbud mod parkering ved
kantsten over 1 time i den almindelige forretningstid i de centrale byga
der og at der indføres begrænsning af den tilladelige hastighed på Roskil
devej fra Møllevej til bygrænsen på 60 km i timen. ~ Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 777*81) Sagen vedrørende eventuel sammenlægning af Frederikssund,
Oppe Sundby og Græse-Sigerslevvester. Det.er oplyst, at Oppe Sundby sogne
råd har vedtaget ikke at gå ind for sammenlægning. Indenrigsministeriet
ønsker en udtalelse om, hvorledes byrådet ser på sammenlægningen af Oppe
Sundby og Snostrup. - Det vedtoges, a,t udtale, at man intet har imod, at
de to kommuner sammenlægges.
(j, nr. 851-162.5) Meddelelse om at man på tandkliniken nu også kan behandle
9* og 10. skoleårgange. - Det indstilles at tilflyttede elever behandles
uden forudgående sanering,og at forsikringen for tandskader ved uheld i
skolegården forhøjes til 2.000 kr. - Indstillingen vedtoges, idet forsik
ringsforeningen dog har meddelt, at forsikringen ikke kan forhøjes.
(j. nr. 851.162.5) Indstilling om anskaffelse af inventar til den nye tand-
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klinik for 95*000 kr. - Indstillingen vedtoges.
134*

(J. nr. 851.162.3) Indstilling om anskaffelse af en bil til tandkliniken
til besøg på fremmede skoler. - En brugt koster 9*400 kr. og en ny 17.56 1 kr
Det vedtoges, at anskaffe en ny bil, idet man ansøger om fritagelse for af
gift.

135*

(J* nr. 851.174) Indstilling om ansættelse af yderligere en gårdinspektør
på Marienlystskolen fra I/8 -I965 . - Indstillingen vedtoges.

136.

(j. nr. 754.25) Andragende fra Viking Auto om tilladelse til at opsætte et
reklameskilt udenfor byggelinien ved forretningen på Kocksvej. - Det indstil
les, at tilladelse gives, når firmaet vil fjerne det uden udgift, såfremt
arealet skal bruges til vejudvidelse. - Indstillingen vedtoges.

137*

(J* nr. 778.51.078.3) Andragende fra Vipperød bygningsindustri om dispensa
tion fra deklaration vedrørende 3 huse på "Islebjerggård". - Dispensationen
gives.

138.

(j. nr. 7 6 1 ) Andragende fra Ruth Olsen om beværterbevilling til pølsevogn
på Torvet. - Anbefales.

139«

(J . nr. 777*81) Indstilling om at der udarbejdes en partiel byplanvedtægt
for det nordøstre erhvervs-område incl. "Dybendal". - Indstillingen vedto
ges.

140.

(j. nr. 778.511) Andragende fra assisterende vejformand J. Søndergård om
godkendelse af, at hans ejendom er opført 85 cm udenfor byggelinien

(matr.

nr. 5ax, Stærevej). - Bevilges.
141.

(j. nr. 778.511) Projekt til en kontortilbygning til smedemester P. Sylvests
ejendom, matr. nr. 28am markj.A. C. Hansensvej 2. Bygningsudvalget indstil
ler, at projektet godkendes på forskellige betingelser. - Indstillingen ved
toges.

142.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af garager på 6 ejendomme på Røriksvej, matr. nr. 7fk, 7f1> 7fro? 7Pn, Ifo, 7i~P markj. ~ Det indstilles, at der
gives de fornødne dispensationer. - Indstillingen vedtoges.

143.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af garager på matr. nr. 7f£. ni.fl.
markj. Pengesvej nr. 1 m. fl. for "Eget hus". - Indstilling om at dispensa
tion fra § 34 , 1. C bevilges. - Indstillingen vedtoges.

144«

(J* nr. 754.25) Indstilling om godkendelse af markise ved Jernbanegade 17,
matr. nr. 91a bygr. - Markisen opfylder nu de stillede betingelser. - Ind
stillingen vedtoges.

145.

(J. nr. 7 i3 .ll) Andragende om udstykning af en parcel fra matr. nr. 234a. bg.
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Højdevej. - Det indstilles, at godkendelse nægtes, jfr. sag nr. 150. Indstillingen vedtoges.

146

.

(j. nr. 7 i 3 . H l ) Andragende om udstykning af matr. nr. 28x Bruhnsvej 1. Det indstilles, at der anbefales dispensation fra byggelovens § 31 og 34b
mod at der tinglyses byggeretligt skel. ~ Dispensation fra bygningsregle
mentets kap. 6.1.1. kan ikke anbefales. - Indstillingen vedtoges.

147-

(j. nr. 073.512.6) Udkast til byggeservitutter på matr. nr. 2æ m. fl. "Præstevænget". - Tiltrædes.

148*

(j. nr. 797) Indstilling om at det anbefales, at der dispenseres fra strand
fredningslinien vedrørende bebyggelse af matr, nr. l6z_ Ude Sundby, Strand
vej 60 for advokat J. Viuff på betingelse af at der ved en partiel byplan
sikres sommerhuskvarterets overgang til helårsboligkvarter. - Indstillingen
vedtoges.

149-

(j. nr. 778.511) Indstilling om at man anbefaler, at boligministeriet om
gør sin nægtelse af dispensation fra § 34? stk. 3a vedrørende højdegrænseplanet for K.T.A.S.'s bygning på matr. nr. 93b, idet man samtidig fremsen
der skitse til centerplanlægning på området. - Udsættes.

150.

(j. nr. 778.511) Forslag til bebyggelsesplan for området Møllevej-Gasværks
vej og indstilling om udarbejdelse af en partiel byplanvedtægt for området.
Forslaget tiltrædes og indstillingen vedtoges.

151.

(j. nr. 851.112.52(851.11.082.8) Andragende fra lærerinde
om afsked. - Bevilges.

152.

(j. nr. 851.162.3.08) Indstilling om ansættelse af tandlæge Philip Garson
som børnetandlæge på prøve i 3 måneder fra l / H - 1965 . - Indstillingen ved
toges.

153.

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om godkendelse af at tandlæge H. Vilmann overtager parcel matr. nr. l6bg Ude Sundby. - Indstillingen vedtoges.

154.

(j. nr. 073.5l(073.5H»2) Indstilling om salg af matr. nr. 5ad ved Stære
vej til fru mekaniker Carl Grove Andreasen for 18.000 kr. - Indstillingen
vedtoges.

155.

(j. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om salg af beboelseshuset, Ventevej
13, matr. nr. 2k, 21_ mark j. med ca. 700 m2 grund til arbejdsmand Holger
Bendtsen for 60.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

156.

(j. nr. 778.5) Andragende fra byggeselskabet "Falken"

A/s om tilladelse til

at inddrage beboelseslejlighed i Jernbanegade 20 til forretning. - Bevil
ges, da det er oplyst, at lejligheden er ubeboet.
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157.

(j. nr. 0 7 3 *5 ) 2 . behandling af indstilling om optagelse af et lån på
2.000.000 kr. i Kreditforeningen af kommuner i Danmark til Marienlystskolen. - Indstillingen vedtoges.

158

.

(j. nr. 778.51.078.3) Indstilling om at man foreslår anklagemyndigheden, at
der forelægges Kjeld Sørensen og murermester Herluf Petersen en bøde på hen
holdsvis 500 kr. og 1.000 kr. i anledning af at det af samme opførte hus,
matr. nr. 18ef Ude Sundby ikke er opført som "Selvbyggerhus". - Indstillin
gen vedtoges.

159-

(j. nr. 7 7 7 .81) Skitse til bebyggelse af hjørnet Kocksvej - Ny Østergade,
jfr. sag nr. 121. - Sagen oversendes til byplanudvalget til indstilling.

160 .

(J. nr. 08) Andragende fra kommuneassistent

om afsked fra

1 / 12 - 1965 . - Bevilges.
lél.

(j. nr. 778•532.l(-4) Andragende om tilladelse til at laborant
overtager statslånet i matr. nr. 254°t bygr. - Bevilges.

162.

(j. nr. 778.5) Andragende om tilladelse til at lejligheden, Roskildevej 7"^>
inddrages under lejligheden i stueetagen. - Bevilges under forudsætning af
at malermester Svane-Møller køber ejendommen og under forudsætning af at le
jeren skaffer sig en anden lejlighed.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8. oktober 1965«
163a

(j. nr. o73.5) Tilbud gennem Gudme Raaschou på et eet-årigt lån, stort
3.500.000 kr. rente 4i°i kurs 95s77* - Lånet anvendes til indfrielse af en
kassekredit hos samme firma. - Det vedtoges eenstemmigt at optage det til
budte lån og borgmesteren bemyndiges til at underskrive obligationerne.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 11. oktober 1965«
163.

(j. nr. o78.5l) Andragende fra Musikforeningen om garanti for underskud ved
arrangementer. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man ikke garante
rer, men yder et årligt tilskud på 400 kr. - Indstillingen vedtoges.

164 .

(j. nr. 86) Andragende fra "Hjemmeværnsgården" om at få stillet en grund til
rådighed. - Det vedtoges at henvise til forhandling med A/S Kalvøen om pla
cering på Kalvøen.

165 .

(J. nr. 713. H l ) Andragende om godkendelse af udstykning af matr. nr. 5h
Ude Sundby. - Byplanudvalget indstiller, at andragendet ikke anbefales. Kan ikke anbefales.
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166.

(J . nr. 073.526) Kommunens regnskab 1964/65• - Godkendes, idet overskridel
serne efterbevilges.

167«

(J. nr. 778.511) Murermester

ansøger om godkendelse af at han

på matr. nr. leg Platanvej 32 opfører en udlejningsejendom. - Bygningsrådet
indstiller, at andragendet nægtes. - Indstillingen vedtoges.
l68.

(J. nr. 778.511) Skitseprojekt til bebyggelse af hjørnet Kocksvej-Ny Øster
gade. - Godkendes.

169*

(J. nr. 778.511) Ændret projekt til etageboligbebyggelse på matr. nr. 3bg
ved Frederiksborgvej. - Det indstilles, at projektet godkendes med undtagel
se af vægbehandlingen i badeværelserne, og på betingelse af at der fremlæg
ges parkeringsplads. - Godkendes.

170.

(J. nr. 778.511) Projekt til en garage på matr. nr. lbu markj. idalsvej 75.
Det indstilles, at projektet godkendes. - Godkendes.

171.

(J- nr. 778.511) Projekt til bebyggelse på matr. nr. 15a Ude Sundby, tilhø
rende Haldor Topsøe. - Det indstilles, at projektet godkendes under visse
forudsætninger. - Indstillingen vedtoges.

172.

(j. nr. 778.511) Projekt til tilbygning til huset på matr. nr. 14bk markj.
Fasanvej 1 5 . - Det indstilles, at man anbefaler dispensation vedrørende af
standsbestemmelserne. - Indstillingen vedtoges.

173.

(J. nr. 778.511) Projekt til et sommerhus på matr. nr. 14£ markj. Lille Færge
vej 4 for fru Sonja Rona. - Det indstilles, at de fornødne dispensationer
ikke anbefales. - Indstillingen vedtoges.

174.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om salg af parcel af Islebjerggårds
nr. 14 matr. nr. l6bc Ude Sundby til civilingeniør Jørgen la Cour, Farum
for 25*000 kr. - Indstillingen vedtoges.

175.

(J. nr. 778.5) Andragende fra Orla Poulsen om tilladelse til at inddrage lej
ligheden på 1. sal. - Bevilges under forudsætning af at lejeren skaffer sig
anden lejlighed.

176.

(j. nr. 778.5) Andragende fra blikkenslagermester

om tilladelse

til at omdanne en lejlighed i stueetagen i ejendommen Jernbanegade 39 fil
butik. - Det indstilles, at tilladelse gives på betingelse af at lejeren overtager en anden lejlighed i ejendommen. - Udsættes.
177.

(J. nr. 852.11.08) Biblioteksudvalget indstiller, at bibliotekar fru Glistrup
ansættes som deltidsbeskæftiget børnebibliotekar fra l/l-1966. - Indstillin
gen vedtoges.

- 20 178.

(j. nr. 842. 6l) Socialudvalget indstiller, at der anskaffes et vandblødgøringsanlæg i "Østergården" - Udgiften andrager ca, 6.000 kr. - Indstillingen
vedtoges.

179.

(j. nr. 778.532) Fornyet behandling af sag nr. 149 vedrørende K.T.A.S.'s be
byggelse på matr. nr. 93b. - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8. november 1965.
180.

(j. nr. 778.532) Andragende fra Arbejdernes kooperative Byggeselskab om god
kendelse af lejeforhøjelse i "Bøgebakken". ~ Godkendes.

181.

(j. nr. 839*7) Valg af medlem til repræsentantskabet for en eventuel arbejds
teknisk skole. - Jørgen Christiansen valgtes.

182.

183

.

(j. nr. 813.12.073•526) Havnens regnskab for 1964 / 65 . - Godkendes.
(j. nr. 842.7) Indstilling om normering af yderligere en halvdagsbeskæftiget
assistent ved børnehaven i Skolegade. - Indstillingen vedtoges.

184.

(j. nr. 842 .7 ) Indstilling om at fru Edith Pilt ansættes som leder af børne
haven på Kong Dansvej fra 1/9-1965 og at fru Helga Diepken ansættes som halv
dagsbeskæftiget medhjælper samme sted fra 1. november 1965 . - Indstillingen
vedtoges.

185-

(j. nr. 851.11.083-5) Andragende fra lærerinde fru
l/l-1966 til 30 / 6-1966 i anledning af

om orlov fra

- Anbefalet af skolekommissio

nen. - Bevilges.
186.

(j. nr. 08.(082.8) Andragende fra overassistent

om afsked fra

15. december 1965 . - Bevilges.
187-

(j. nr. 08(087*43) Indstilling om at der oprettes overenskomst med Kommuner
nes Pensionsforsikring

A/s om tegning af efterlønsforsikringer, og at over

assistent Kaj Lassen indgår herunder. - Indstillingen vedtoges.
188.

(j. nr. 777.664) Indstilling om at rådhusbetjent Axel Olsen fra l / H -1965
overtager tilsyn og rengøring af rutebilstation med toiletter mod et honorar
på

189.

månedlig. - Indstillingen godkendes.

(j. nr. 778.5) Fornyet behandling af andragende fra Poul Hielsen om tilladel
se til nedlæggelse af lejlighed. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,
at andragendet bevilges. - Indstillingen vedtoges.

190 .

(j. nr. 778.5) Andragende fra Folmer Svendsen om tilladelse til at inddrage
lejlighed på 1. sal i ejendommen Solvej 24 under lejligheden i stueetagen.-
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Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges. - Indstil
lingen vedtoges.
191-

(J . nr. 073.5l(075.5H«2) Indstilling om at en parcel ved Stærevej afhændes
til smed Chr. Nagel for 15.000 kr. på sædvanlige betingelser, matr. nr. 5ag
Ude Sundby. - Indstillingen vedtoges.

192.

(j. nr. o73.5l(073.511.2) Indstilling om godkendelse af at litograf Jørn
Mortensen afhænder parcel matr. nr. l6bi af "Islebjérggård" til landsrets
sagfører T. Barfoed. - Indstillingen vedtoges.

195.

(j. nr. 073.5l(073.511.l) Tilbud om overtagelse af det af forlaget "Skrifola" af å / s Metallic købte areal ved Holmensvej, matr. nr. 18dv. - Det indstil
les, at man ikke overtager arealet. - Indstillingen vedtoges.

194-

(j. nr. 778.51.077.1) Indstilling om ændring af styrelsesvedtægten, således
at forskellige dispensationer og censurbeføjelser overlades til bygningsrå
dets afgørelse, såfremt der er enighed i rådet. - Indstillingen vedtoges
under forudsætning af at der udfærdiges månedlige fortegnelser over de trufne
afgørelser.

195.

(J . nr. 778.511) Andragende fra tandlæge K. Ilesselgren om dispensation fra
byggeloven vedrørende ombygning af en carport til beboelse. Matr. nr. 7cs.Bevilges.

196 .

(J. nr. 778.511) Andragende fra møbelhandler K. Stæhr om dispensation fra
bygningsreglementet vedrørende brandvæg mod naboer, matr. nr. 10a bygr.,
Havnegade 24 . - Bevilges.

197.

(J. nr. 778.511) Andragende fra gartner Hemming Hansen om tilladelse til op
førelse af et beboelseshus til en medhjælper. - Det indstilles, at tilladelse
gives på vilkår, a/t boligen stilles til rådighed for en landbrugsmedhjælper
på ansøgers ejendom og at vandforsyning og spildevandsafledning ordnes på en
af sundhedskommissionen godkendt måde, matr. nr. 11b Ude Sundby. - Indstil
lingen vedtoges.

198.

(J . nr. 778.511) Andragende fra Helmer Olsen om dispensation fra bygningsreg
lementet vedrørende oplukkeligt vindue og adgang til W.C., matr. nr. I8d Ude
Sundby. - Bevilges.

199.

(j. nr. 778.511) Andragende fra Hans Christensen om fornyet behandling af
andragende om dispensation fra byggeloven vedrørende en overdækket terrasse,
matr. nr. 18bæ Ude Sundby. -

200.

Dispensationen anbefales.

(j. nr. 778.511) Projekt fra arkitekt K. A. Sørensen til ombygning af lager
bygning på matr. nr. 91b bygr., Jernbanegade 15« - Det indstilles, at dis-

-

22

pensation fra bestemmelsen om udnyttelsesgraden ikke anbefales. - Indstil
lingen vedtoges.
201.

(j. nr. 778.511) Projekt fra Vipperød Bygningsindustri til 4 beboelseshuse
på matr, nr. 7gq, 7gz, 7gæ og 7bt markj. - Godkendes.

202.

(j. nr. 778.511) Projekt fra Haldor-Topsøe til fabriksbygning på matr. nr.
15a. - Det indstilles, at fornødne dispensationer gives. - Godkendes og an
befales.

203 .

(j. nr. 85 i.li2 .52 ) Ansøgninger til en ledig lærerindestilling. ~ Det vedto
ges at ansætte fru Ruth Lund, Frederikssund.

204-

(j. nr. 0 7 3 ,5 ) Tilbud fra Østifternes Kreditforening på et lån på ca.
1.500.000 kr. i Marienlystskolen. - Sagens overgang til 2. behandling ved
toges.

205.

(j. nr. 073.5l(073.511.2) Anmodning fra smed Per Hansen om tilladelse til at
overdrage pcl. matr. nr, 7gP til entreprenør Arne Nielsen. - Godkendes.

206.

(j. nr. 073.51(073.511.1) Sag vedrørende erhvervelse af areal i Oppe Sundby
til anlæg af renseanlæg. - Det vedtoges, at foreslå Oppe Sundby sogneråd, at
man tilbyder at betale 5 kr. pr. m2 for ca. 30.000 m2, af det lavest beliggen
de areal, der tilhører

H. Olsen A/s og Dons.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13« december 1965 .
207.

(j. nr. 824*5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

208.

(j. nr. 778.532) Ændret projekt til Dansk Boligselskab af 1945's byggeri ved
Frederiksborgvej. Lejlighedsantallet er nedsat til 34 lejligheder, og der er
regnet med tilskud til 4 lejligheder for mindstbemidlede. - Godkendes.

209 -a

(j. nr. 078.51) Andragende fra A.K. Falken om tilskud til ny ring. - Sports
udvalget indstiller, at der bevilges 1.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

209. b (j. nr. 776.1) Indstilling om ændring af planen for kirkegårdens udvidelse,
således at der indrettes et areal på ca. 1.000 n? til "ukendte" urnegrave. De til dette formål tidligere bestemte arealer inddrages til almindelige
gravpladser. - Indstillingen vedtoges.

210.

(j. nr, 8 51 .164 ) Indstilling om etablering af skolebibliotek. - Valg af med
lemmer til udvalget. - Indstillingen vedtoges. - Til at tiltræde udvalget
valgtes Barfoed og J. Christiansen.

211

.

(j. nr. 851.174) Indstilling om ansættelse af yderligere en gårdinspektør
på Marienlystskolen. - Indstillingen vedtoges.
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-

(j. nr, 851•162.3.08) Indstilling om, at der på skoletandklinikken ansættes
2klinikelever fra 1. december 1965 og 1 fra 1. januar 1966 . - Indstillingen
vedtoges.
(j. nr. 811.113) Andragende fra firma R. Frederiksen, Vejleby om tilladelse
til at optage og afsætte fragtgods i Frederikssund. - Handelsstandsforeningen
kan ikke anbefale. Butikshandlerforeningen og Købmandsforeningen anbefaler.Udsættes.
(j. nr. 811.073*53) Indstilling om anskaffelse af en traktor for 10,000 kr.Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 824.112.075*5) Indstilling om civilforsvarets overtagelse af el-vær
kets bygninger. - Indstillingen vedtoges. - Civilforsvarskommissionen og ud
valget for de kommunale værker bemyndiges til at forhandle om de nærmere be
tingelser.
(j. nr. 811.111) Indstilling om etablering af Ådalsvejs overføring over åen.
Udgiften anslås nu til 170.000 kr., hvoraf 111.000 kr. afholdes i år og
59*000 kr. optages på budgettet 1966/ 6 7 . - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 777*83) Andragende fra

A/s Kalvøen om fritagelse for betaling af

ejendomsskatter. - Bevilges.
(j. nr. 777*83) Andragende fra A/S Kalvøen om, at kommunen vil afholde ud
gifterne ved anlæggets vedligeholdelse ca. 17*000 kr. årlig. - Det vedtoges
eenstemmigt at bevilge andragendet.
(j. nr, 811.111) Indstilling om godkendelse af aftalen om erstatninger for
afgivelse af arealer til udvidelse af Mejsevej ialt 1.420 kr. - Indstillin
gen vedtoges.
(j. nr, 073*5l(073.511*l) Indstilling om at man tilba.gekøber parcellen matr.
nr. 5af ved Stærevej for de betalte 15*000 kr. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073*5l(073*511.l) Indstilling om at man mageskifter parcellist
stor ca. 27*500 m2 under matr. nr. 3a med et areal stort ca.. 5*000 r
ved foden af Elsenbakken, således at han der kan opføre et beboelseshus med
tilhørende lagerlokaler eller vognmandsgarager. - Det indstilles endvidere,
at man vederlagsfrit overlader svæveflyveklubben engen til brug for svæve
flyvning, og at man godkender, at der opføres en hangar. - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.
(j. nr. 073*5l(073*511*l) Indstilling om at man køber arbejdsmand
ejendom, matr. nr. 116, 112k Frederiksborggade 9 for 75*000 Ar, - 3agens overgang til 2. behandling vedtoges.
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223.

(J. nr. 848 .431) Ansøgning om folkepension. - Bevilges eenstemmigt.

224«

(J. nr. 08.082.8) Andragende fra overassistent

om afsked fra

1. februar 1966 , under forudsætning af at hun fra s. d. ansættes som ikke
tjenestemand med nedsat arbejdstid. - Bevilges.
225.

(J. nr. 08(082.8) Andragende fra fru

om afsked fra l/3-l9*56 fra

sin stilling som bestyrerinde på "Østergården". - Socialudvalget indstiller,
at andragendet bevilges, og at man ansætter fru Marie Lynge som bestyrerinde
Indstillingen vedtoges.
226.

(j. nr. 85 i . H l ) Andragende fra tale- og tunghørekonsulent Inge Lind om over
timer. - Skolekommissionen indstiller, at der bevilges hende 3 ugentlige 0vertimer. - Indstillingen vedtoges.

227.

(J. nr. 073*5) 2. behandling af indstilling om optagelse af et lån på
1.590*000 kr. hos Østifternes Kreditforening i Marienlystskolen. - Indstil
lingen vedtoges.

228.

(j. nr. 851.122) Anmodning fra Græse-Sigerslevvester sogneråd om ændring af
skoleforbundsoverenskomsten, således at 3* årgang fra august 1966 overflyt
tes til Frederikssund skolevæsen. - Anmodningen imødekommes.

229*

(J * nr. 078.51(855*3) Indstilling om at man til ..opførelse af sportshallen
yder et tilskud på indtil 300.000 kr., der udbetales efterhånden som tilsva
rende beløb er fremskaffet fra anden side. - Indstillingen vedtoges.

230.

(j. nr. 784) Indstilling om at abonnementsafgiften for omegnskommunernes del
tagelse i det fælles brandvæsen forhøjes til 2 ,00 kr. pr. indbygger fra 1/ 4 1966. - Indstillingen godkendes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 28. december 1965. (frav* Kaj Sørensen)
231*

(J. nr. 842.7*08) Indstilling om at barneplejerske Gurli Meyer Petersen an
sættes som assistent ved børnehaven fra 1/2-1966. - Indstillingen vedtoges.

232.

(j. nr. 778.511) Ændret projekt til å /S Dansk Shells bebyggelse af matr. nr.
100a Hjørnet af Kocksvej-Hy Østergade. Postvæsenet erklærer sig på visse be
tingelser indforstået med den planlagte bebyggelse, herunder indretning af
parkeringsplads. - Projektet godkendes bl. a. under forudsætning af at ser
vicestationen bortset fra pumperne anbringes i hovedbygningen, og at der ik
ke indrettes servicestation

eller tanke, før hovedbygningen

opføres. - Spørgsmålet om indretning af bibliotek stilles i bero.
Mødet hævet.

- 25 Byrådsmødet den lo. januar 1966,
(j. nr. 073.52.6) Kommunens regnskab til decision 1964/ 65 . - Intet at be
mærke .
(j. nr. 778«317.8) Indstilling om forhøjelse af tilslutningsafgifter for
vand og el. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 777*728) Indstilling om installation af ny pumpe i hovedkloakpumpe
stationen. - Udgiften er anslået til 50.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 811.111) Indstilling vedrørende byggemodning af arealerne ved Prejas
vej m.v, og overtagelse af vejen som offentlig. - Udgiften er anslået til

520.000 kr., hvoraf grundejerne betaler 210.000 kr. og vejfonden 100.000 kr.Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 811.111.8) Porslag til klassificering af landevejene. - Det indstil
les, at forslaget tiltrædes. - Tiltrædes.
(j. nr. 777*7) Redegørelse til landvæsenskommissionen vedrørende kloakering
af østre bydel. - Godkendes og fremsendes, idet man dog forsøger af få ren
tegodtgørelsen forhøjet.
(j. nr. 842.61) Indstilling om udarbejdelse af skitseprojekt til udvidelse
af Østergårdens sygeafdeling. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 811.113) Fornyet behandling af andragende fra

Vejle

by om tilladelse til at afsætte og optage gods i Frederikssund. - Udsættes.
(j. nr. 778.511) 4 Byggesager, der er afgjort af bygningsrådet s
a. Tilbygning til et bestående beboelseshus, matr. nr. 18db Ude Sundby, Eng
draget 11 for svejser Hans Sloserek Larsen. b. Opførelse af et beboelseshus, matr. nr. 39 bygr. Havnegade 19 for hotel
ejer Frits Flindt.
c. Opførelse af en tilbygning til beboelseshus matr. nr. 194aa og 194ag bygr.
Solvej 7 for Carl Johansen.
d. Projekt til indretning af en chloriddestruktionsgård m.v. på matr. nr.
15a Ude Sundby for civilingeniør H. Topsøe. - Til efterretning.
(j. nr. 778.2) Andragende om godkendelse af at mælkehandler Erik Hansen over
drager sin mælkerute til Poul Jensen. - Bevilges.
(j. nr. 778.5) Andragende fra Hornung Pedersen, Elektro-trading A/S om til
ladelse til at inddrage ejendommen Frederiksborgvej 25 til kontor. - Bevilges
(j. nr. o73*5l(073.5H*l) Indstilling om at matr. nr. 5af Stærevej sælges
til sparekasseassistent Per Andersen for 15*000 kr. - Indstillingen vedtoges.
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245 «

-

(j. nr. 0 7 3 .5 1 (0 7 5 ,5 1 1 .1 ) 2. behandling af indstilling om køb af matr. nr.
112-k, 116 Frederiksborggade 9« ” Indstillingen vedtoges.

246 .

(j< nr. 08(082.8) Andragende fra vejformand

om afsked. - Bevilges

fra 1 /4 - 1966 .
247«

(J* nr. 852 .ll) Indstilling om at man forsøger at få etableret bibliotek på
1. sal i den påtænkte ejendom på hjørnet af Ny-Østergade- Kocksvej under for
udsætning af at lejevilkårene kan godkendes af byrådet. - Indstillingen ved
toges.

248.

(j. nr. o78.5l) Andragende fra samvirkende idrætsforeninger om forhøjelse af
tilskud til leje af den private skoles gymnastiksal. - Sportsudvalget ind
stiller, at der for 1965/66 bevilges 2.100 kr. - Indstillingen vedtoges.

249«

(J* nr. o73•5l(o73•511•1 ) Fornyet behandling af indstilling vedrørende mage
skifte med parcellist Bjerg om arealer ved Elsenbakken og godkendelse af
flyveplads. - Indstillingen godkendes.

250.

(j. nr. 851.162.3 .08) Ansøgning fra fru Johanne Spagner til en stilling som
heltidsbeskæftiget børnetandlæge. - Skolekommissionen og skoleudvalget ind
stiller, at pågældende ansættes fra 1. marts d. å. - Pågældende ansættes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14« februar 1966.
251.

(J. nr. 778.511) Oversigt over byggeriet i 1965« ~ T U

252.

(J. nr.778.51l) Meddelelse om afgjorte byggesager:

efterretning.

1. matr. nr. 96a bygr. Frederikssund Sparekasse.
2.

"

"

5.z

mark j . Arbejdernes Andelsboligforening.

3-

"

"

23ay fabrikant N. J. Jacobsen.

4.

"

"

18dv markj. A/S Dansk Esso.

5.

"

"

231e bygr. blikkenslagermester Poul

6.

"

"

7ga

markj. konsortium v/ Kaj Habersaat.

7.

"

"

2ay

markj. ingeniør Hans Olsen.

8.

"

"

186 bygr. murermester Anker Hansen.

9.

"

"

5o Ude Sundby tømrer Carlo Wentrup.

10.

"

"

49s bygr.havnen, K.T.H. A/S.

Nielsen.

Til efterretning.
253*

(J. nr. 778.532.l(-4) Meddelelse om statsgaranti m.v. vedrørende opførelse
af 34 lejligheder ved Frederiksborgvej. - Til efterretning.

254«

(j. nr. 778.532) Regnskab for 2. afdeling af Præstevænget. - Godkendes.

~ 2 7 *■
255-

(j. nr. 074.075.15) Valg af valgbestyrelse. - Hele byrådet valgtes.

256 .

(J . nr. 811.113) Fornyet behandling af sag om fa. R. Frederiksens fragtmands
rute. - Andragendet anbefales med 6 stemmer irod 5 .

257-

(J. nr. 865 .85 ) Indstilling om indretning af tidligere el-værk til civilfor
svaret. - Udgiften anslås til 70.000 kr. , hvoraf 10.000 kr. henstår på fonds.Indstillingen vedtoges.

258*

(J. nr. 713.H l ) Forslag til udstykning af ejendommen matr. nr. 3g> 3h, 12b
m. fl. Ude Sundby ved Smedetoften. - Byplanudvalget indstiller, at forslaget
godkendes på en række betingelser. - Indstillingen vedtoges.

259*

(J. nr. 778.317.8) Indstilling om forhøjelse på ca. VJfo af vandafgifterne. Indstillingen vedtoges.

260.

(J. nr. 824 .112.8 ) Indstilling om forhøjelse af elpriserne med 1 øre pr. kWh
for boligtarif og erhvervstarif. - Indstillingen vedtoges.

261.

(j. nr. 08(082.3) Indstillinger om ansættelse af yderligere en ingeniør og
en arkitekt på stadsingeniørens kontor. - Indstillingen vedtoges.

262.

(J. nr. 087*41) Sag vedrørende overenskomst med kvindeligt arbejderforbund
fra 1. april 1966 .- Overenskomsten tiltrædes.

263 .

(J. nr. 073.521) Kommunens overslag for 1966/ 6 7 . - Oversendes til 2. behand
ling.

264.

(J. nr. 08(082.3) Indstilling om ansættelse af frk. Frida Madsen som sygeple
jerske på Østergården fra 1. maj 1966. - Indstillingen vedtoges.

265 .

(J. nr. 851.111(851.483) Andragende fra stadsskoleinspektøren om forhøjelse
fra I/IO-I965 af hans honorar for ledelsen af Frederikssund kommunale fort
sættelsesskole fra 6 kr. til 7>5° kr. pr. indmeldt elev. - Bevilges.

266.

(j. nr. 073.51(073.511.1) Ejendomsmægler Folmer Arpe forespørger om kommunen
er interesseret i at købe de gartner Blunck tilhørende arealer, matr. nr.
l6g, l 6k og 186h excl. en grund med sommerhus for ca. 210.000 kr. - Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at man svarer benægtende. - Indstillingen
vedtoges.

267 .

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om afhændelse af følgende parceller
ved Ventevej- idalsvejs
pcl. nr. 35 til arrestmedhjælper Anker Nielsen, Frederikssund.

11

"

40

"

"

11

42

" maler Kaj Andersen, Glostrup,

"

"

43

" kriminalbetjent Tonni Carlsen,

redder Børge Christensen,

"

Næstved,
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pcl. nr. 44 til skibstømrer Poul Hald, København,
fl

II

1!

It

ff

ff

If

II

M

II

ff

ff

it

II

it

II

tf

ft

ti

II

t!

n

tf

if

t!

it

It

11

47

II

vognmand Carl Clemmensen, Frederikssund,

4 8

II

arbejdsmand Jens Jacobsen, Frederikssund,

49

ff

revisor Ejner Larsen, Frederikssund.

II

mekaniker Harry Nielsen, Slangerup.

II

bogholder Bent Christensen, Frederikssund.

tf

ingeniør Mogens Kongstad, Ølsted.

II

murer Harry Hjelmdal Jensen, Hvidovre,

11

blikkenslager Giinther Bude, Frederikssund.

fl

ingeniør Arne Jensen, Frederikssund,

1!

forvalter Frits Hansen, Frederikssund,

11

forretningsfører Bernt Hansen,

"

ff

murersvend Walther Jensen,

"

ft

slagteriarbejder Kai Larsen,

11

II

underdirektør Egon Ortmann,

"

50
51
52
53
54
55

56
57
58
59

46

Indstillingen vedtoges.

268 .

(j. nr. 073.5) Indstilling om at borgmesteren bemyndiges til at acceptere
fornyelse af forfaldne midlertidige lån på bedst mulige vilkår og til på by
rådets vegne at underskrive de fornødne gældsbreve. - Indstillingen vedtoges
eenstemmigt.

269 .

(j. nr. 824.113.1) Indstilling om godkendelse af overenskomst med de lokale
pengeinstitutter om lån til købere af parceller af udstykningen VentevejÅdalsvej.

270.

- Indstillingen vedtoges.

(j. nr. 824.113.1) Indstilling om at man anmoder a /S E. Rasmussen, Fredericia
om udarbejdelse af projekt til en fjernvarmecentral på arealet bag Kocksvej.Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.
Ekstraordinært byrådsmøde den 28. februar 1966 .

271.

(J. nr. 777.7)
Bygnings- og byplanudvalget fremsender de af arkitektfirmaet Skaarup og Jes
persen og å/S Anders Nyvig og stadsingeniøren udarbejdede skitser til en
centerplan og en vejplan og redegørelse for parkeringsforholdene og indstil
ler, at skitsen til vejplan skal danne arbejdsgrundlaget for det fortsatte
arbejde, og at den forelægges Oppe Sundby sogneråd og Græse-Sigerslevvester
sogneråd til udtalelse og derefter forelægges amtsrådet og vejdirektoratet
til godkendelse. - Centerplanen indstilles til vedtagelse som arbejdsgrundlag for det fortsatte arbejde, der bør omfatte udarbejdelse af de fornødne
partielle byplanvedtægter samt etapeplanen for arbejdernes udførelse.

- 29 -

Det indstilles endvidere, at skitsen forelægges Boligministeriet til
udtalelse og Ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet til god
kendelse og drøftelse af tilskudsmulighederne. - Stadsingeniøren, ingeniør
Tobiesen fra A/S Nyvig og arkitekt Skaarup gennemgik planerne, der blev il
lustreret med bybilleder. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14« marts 1966.
(j. nr. 824*5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 772.555>2) Årsberetning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.
(j. nr. 777*81) Meddelelse om at gårdejerne Alfred Mortensen og Henry Chri
stensen, Strø sogneråds medlemmer til planlægningsudvalget. - Til efterretning.
(j. nr. 851*12) Undervisningsministeriets godkendelse af skoleplanen. - Til
efterretning.
(j. nr. 842.7(778.532(4) Tilsagn fra boligministeriet om driftstilskud til
den projekterede nye børnehave. - Til efterretning.
(J . nr. 778.532) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om godkendel
se af tegning af andel i garantifond. - Bevilges.
(j. nr. 777*7) Indstilling om kloakering af yderligere en del af industri
kvarteret. - Udgiften andrager ialt 500.000 kr. og det indstilles, at arbej
det overdrages Svend Aage Nielsen, Holbæk efter forelagte "listepriser". Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 777*7) Indstilling om at der gives tilladelse til at en bebyggelse
på ialt 183 boliger på matr. nr. 10a Oppe Sundby, Åbjerggård tilsluttes Frederikssunds kloaksystem på følgende vilkårs
1) a/t spildevandsledningerne tilsluttes kommunens østre kloaksystem i den
østligste brønd på Poppelvej med bundkote 8,25*
2) at spildevandsledningerne udføres efter et af byrådet godkendt projekt,
3) at arbejdets udførelse sker under stadsingeniørens tilsyn.

4 ) at der betales et tilslutningsbidrag pr. hus på kr. 1.500,-. Beløbet for
falder til kontant betaling ved det enkelte hus'

tilslutning,

Det forudsættes, at kloakeringen foretages efter separatsystem, a/t den
udføres med største omhu til opnåelse af maximal tæthed og at Oppe Sundby
sogneråd tillader tilslutningen. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 814 *1 *0 7 3 *544 ) Projekt til anlæg af en flyveplads nord for Elsenbakken og udkast til overenskomst med flyveklubben. - Udsættes.
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(j. nr, 811.113) Overenskomst med rutebilejerne vedrørende benyttelse af
rutebilstationen. - Godkendes.

282.

(j. nr, 073.51(073.511) Indstilling om at man af A/S Boligselskabet for Fre
derikssund og Omegn tilbagekøber matr. nr. 112d m.fl. for 250.000 kr. og kø
ber matr. nr. 117 for 325.000 kr.

Sagens overgang til 2. behandling ved

toges.
28J.

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at man til arkitekt Th. Dreyer m.fl.
sælger yderligere ca. 52 rækkehusgrunde ved Thorsvej for 20.000 kr. pr. stk.Indstillingen vedtoges.

284-

(j. nr. 851.162.3.08) Andragende fra børnetandlæge

om afsked

fra 1/4-1966. - Bevilges.
285*

(j. nr. 851.11.083.5) Andragende fra følgende lærerinder om nedsat timetal:
fru Birgit Petersen til 24 timer ugentlig, fru Lizzi Nielsen til 24 timer ugt,
fru Anne Lise Jakobsen til 24 timer ugtl., fru Inge Merete Koue til 26 "

",

fru Kirsten Mensing til 24 timer ugtl. og fru Jytte Sprunk til 16 timer ugtl.Bevilges.
286.

(j. nr. 851.112.4(851.11.083.5) Andragende fra lærer

om orlov

1 år indtil 1. august 1966 . - Bevilges.
287-

(j. nr. 851.ll) Indstilling om at stillingen som konsulent for specialunder
visningen omnormeres fra 5 * til 6 . lønklasse.

288.

(j. nr. 08(089*3) Indstilling om at Niels Nielsen, Lundtofteparken 20, Lyng
by ansættes som vejformand og lønnes som teknisk tegner på slutløn, og at
den assisterende vejformand fra 1 / 4-1966 aflønnes som elektriker m.v. - Ind
stillingen vedtoges.

289.

(j. nr. 848.431) Andragende om folkepension. - Bevilges eenstemmigt.

290 .

(j. nr. 778.511) Andragende fra landsretssagfører J. E. Jensen om tilladelse
til at blikkenslagermester Em. Jensen nedriver bygninger på matr. nr. 5i
Ude Sundby, Byvej 52, da der skal opføres rækkehuse på arealet. Det indstil
les, at tilladelsen gives under forudsætning af at lejerne kan skaffe sig
andre lejligheder til en efter deres forhold passende leje. - Indstillingen
vedtoges.

291.

(j. nr. 073.5) Indstilling om at man modtager tilbud fra Købstadkommunernes
gensidige Forsikringsforening om et lån på 684*932 kr. netto 500.000 kr. til
havneudvidelse. Tilbagebetaling over 28 år rente 5% P- a. kurs 73« - Effek
tiv rente 8,75^ - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
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(j. nr. 778.5) Andragende fra landsretssagfører Thoregaard om tilladelse til

292.

at chauffør Robert Christensen

anvender et sidehus til installation af kedel

til centralvarme i ejendommen, Færgevej 11. - Det indstilles, at tilladelsen
gives under forudsætning af at lejeren af lejligheden skaffer sig anden lej
lighed. - Indstillingen vedtoges.
293.

(j. nr. O 7 8 .5 1 ) Indstilling om at byrådet yder et tilskud på 5«000 ler. som
præmie ved udskrivning af en konkurrence om affattelse af et vikingespil. Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 842 .7 ) Håndværkertilbud på opførelse af den nye børnehave. - Det ind

294.

stilles, at de laveste tilbud på ialt 573.227 kr. antages. Hertil kommer ud
giften til ventillation, vinduer, gulvbelægning og vandstik ialt ca. 44*500 kr.
Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 28. marts 1966.
295-

(J . nr. 778.532) Meddelelse om o gjorte byggesagers:
1. matr. nr. 103 b by gr. Tømrer Niels J. Hansen,
Boligselskabet for Frederikssund og omegns A/S,
2. M
"
112d II
"
2ay mark j .Ingeniør Hans Olsen,
3- ir
II
Tandlæge Kurt Hesselgreen,
"
7cs
4. M
5-

II

"

14 ah

II

Ingeniør H. Willum Nielsen,

6-

II

"

28am

II

Smedemester P. Sylvest,

7.

II

"

5i

8.

II

"

l6aø

II

"

, Autoforhandler Fl. Eriksen,

9.

II

"

l6bz

II

"

, Chauffør G. Køllgård Rasmussen,

10.

II

11

18bæ

II

"

, Brandmand Hans Christensen. -

Ude Sundby, Blikkenslagermester Em. Jensen,

Til efterretning.

296 .

(j. nr. 073.5)778.532) Meddelelse om tilsagn om statsgaranti til Arbejdernes
Andelsboligforenings fortsatte byggeri ved Falkenborgvej - 48 lejligheder. Anskaffelsessum 2.851.164 kr. - Til efterretning. Garantien forhøjes i for
hold til den forhøjede anskaffelsessum.

297-

(j. nr. 814 .1.073.544) Fornyet behandling af indstilling om anlæg af flyve
plads. - Det er nu fastsat, at der fra pladsen ikke må foretages skoleflyv
ning af personer, der ikke er bosiddende i politikredsen, og at rundflyvning
ikke må finde sted uden byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Leje
målet bliver på 25 år. - Indstillingen vedtoges.

298

.

(j. nr. 852 .ll) Forslag til indretning af det nye bibliotek. - Godkendes.
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299 -

(j. nr. 813.12.073«521) Havnens overslag for 1966/ 6 7 . - Godkendes.

300 .

(j. nr. 0 7 3 .521 ) 2 . behandling af kommunens overslag for 1966/ 6 7 . - Det ind
stilles, at der foretages følgende ændringer:
Strafrente forhøjes med 20.000 kr.
Kapitalvindingsskat forhøjes med 85-000 kr.
Borgmesterpension forhøjes med 19-000 kr.
Rådhusets inventar

"

"

10.000 "

Lønninger til bygningsinspektoratet forhøjes med 32.000 kr.
Tilskud til Frederikssund Sygehus forhøjes med 200.000 kr.
Statstilskud til sygehusudgifter 100.000 kr.
Henlæggelse til dækning af kasseudlæg nedsættes med 100.000 kr.
Henlæggelse til afdragsfond forhøjes med 300.000 kr.
Udskrivningen stiger herefter med 256.000 kr. til 7.077*400 kr., hvorefter
beskatningsprocenten bliver 19 ,5 * ~
Overslaget godkendes, idet indstillingen tiltrædes.

301.

(j. nr. 8 5 7 .08) Indstilling om forhøjelse af taksterne for kirkebetjeningens
medvirken ved kirkelige handlinger for udenbys til 50 kr. for præsten og 35 kr
for de øvrige fra 1. april 1966 . - Indstillingen vedtoges.

302.

(j. nr. 0 7 3 .5 l(0 7 3 .5 11 .l) 2. behandling af indstilling om køb af ejendommene
matr. nr. 117 m. fl* - Indstillingen vedtoges.

303

.

(j. nr. o73.5l(073.5H.l) Indstilling om at man fra A/s Dansk Boligselskab
af 1945 tilbagekøber 6.010 m2 af arealet øst for Østergården for 93-000 kr.Indstillingen vedtoges.

304*

(j. nr. 073.5l(073.511.l) Borger- og Håndværkerforeningen tilbyder at afhæn
de Teknisk Skole for 240.000 kr. (matr. nr. 124 bygr.) - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.

305a.

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om salg af 6 grunde ved Halfdansvej,
matr. nr. 7fd 7f±> 7ff> 7fg» 7fh, Jfi markj. til Vipperød Bygningsindustri
for 150.000 kr., der betales kontant. Såfremt der skal piloteres, må prisen
reduceres med de til piloteringen medgående udgifter, dog maximalt 3-000 kr.
for hvert hus, hvor pilotering er nødvendig. - Indstillingen vedtoges.

305b.

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om salg af 6 grunde ved Amledsvej,
matr. nr. 7fx, 7fy , 7fz> 7fæ, 7fø, 7ga markj. til et håndværkerkonsortium
ved snedkermester Habersaat m. fl. for 150.000 kr., der betales med halvde
len kontant og halvdelen ved husenes prioriteing. - Indstillingen vedtoges.

306 .

(j. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om salg af følgende parceller ved

>
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-

Ventevejs nr. 39 til fhv. mejeribestyrer ige Andersen, nr. 45 til sparekas
sefuldmægtig H. Zederkof og nr. 49 til trafikflyver Erik Trane. Køberne til
nr. 40 og nr. 53 Børge Christensen og Harry Jensen har frafaldet. - Indstil
lingen vedtoges.
307.

(J. nr. 073.5) 2, behandling af indstilling om optagelse af lån i Købstædernes gensidige Forsikringsforening på 684*932 kr. - Indstillingen vedtoges.

308.

(j. nr. 851.112.52(851.11.082.3) Indstilling om at fru Tove Nielsen, Nordborg

309.

ansættes som lærerinde fra 1. august d. å. - Indstillingen vedtoges.
5.
(J. nr. 851« 163/.08) Indstilling om at fru K. Hartmann fra 1. august d. å.
ansættes som deltidsbeskæftiget børnetandlæge med 24 timers ugentligt time
tal evt. som vikar fra 15/5-1966. - Indstillingen vedtoges.

330-

(j. nr. 851.162.3.08) Andragende fra overtandlæge Lind om tjenestefrihed i
3 uger. Skoleudvalget indstiller, at andragendet bevilges, idet udenrigsmini
steriet har meddelt, at man vil refundere lønnen. - Indstillingen vedtoges.

311.

(J. nr. 842.11.08) Indstilling om ansættelse af en overlæge ved røntgenafde
lingen. - Indstillingen vedtoges.

312.

(j. nr. 778.532) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om tilladelse
til nedrivning af "LI. Marienlyst". - Bevilges, idet der dog må skaffes le
jerne anden bolig.

Borgmesteren, der nu udtræder af byrådet rettede en tak til de afgående
byrådsmedlemmer og til administrationen for godt samarbejde.
Viceborgmester Poght-Sørensen rettede på medlemmernes vegne en tak til
borgmesteren og meddelte, at man havde vedtaget at lade borgmesteren male
til senere ophængning på rådhuset.
Jørgen Christiansen rettede ligeledes en tak til de afgående medlemmer.
Kæmner Axel Nielsen takkede også byrådsmedlemmerne specielt Sv. Olsen
og Retoft og takkede borgmesteren fra de på rådhuset ansatte og overrakte
ham bogværket "Verdenskunsten".
Retoft og Sv. Olsen takkede for godt samarbejde i de mange år.
Mødet hævet.

B E R E T N I N G
vedrørende
det d_en 8. marts 1966 afholdte valg af 11 medlemmer til Frederikssund byråd.

Det samlede vælgerantal på valgdagen udgjorde 4343, hvoraf 2166 mænd og
2177 kvinder.
Af vælgerne stemte 3591 eller 82,6 ‘
/o.
Ved optællingen blev 17 stemmesedler erklæret ugyldige, idet 13 var afgivet blanke og 4 var fejlagtig udfyldte.
De resterende 3574 stemmer var afgivet som følger;
På kandidatliste A var faldet 1586 stemmer, der giver 5 mandater, hvorefter
fordelingstallet bliver 265 . (1586; 6).
Stemmerne fordeler sig således;
Kandidaternes navne;

Personlige
De 409 listestemmer Herefter havde kanstemmer
tildeltes;
didaterne ialt føl________ ________________________________________________________ gende stemmetal; __
1.
2.
345.
6.
7.
8.
910.
11.
12.
13.

Christiansen, Jørgen
Eørvell, Karl
Sørensen, H. Priess
Lind, Odd Preben
Jacobsen, Egon
Jensen, Elisabeth
Holst, Rikard
Rasmussen, Hjalmar
Jørgensen, Poul
Jørgensen, Ernst
Petersen, Bent
Hansen, Svend Aa.
Buch, Jørgen.

621
51
109
38
106
72
94
9
17
17
30
5
8

0

214
156
59

621
265
265
77

106
72

94
9
17
17
30
5
8

Valgte blev altså;
1.
2.
3.
45.

Christiansen, Jørgen
Kørvel1, Karl
Sørensen, II. Priess
Jacobsen, Egon
Holst, Rikard

På kandidatliste C var faldet 1102 stemmer, der giver 3 mandater, hvorefter
fordelingstallet bliver 276 . (1102; 4 )
Stemmerne fordeler sig således;
Kandidaternes navne;

1.
2.
3.
4.
56.

Berntsen, William
Nagel, Børge
Steenholdt, Ole
Schultz, Merete
Barfoed, Troels
Kølby, Ole

Personlige
stemmer:
342
174
86
192
56
29

De 107 listestemmer
tildeltes:
0
102
5

Herefter havde kan
didaterne ialt føl
gende stemmetal:
342

276
91

192
56
29

-

Kandidaternes navnes

7«
8.
9«
.0.
.1.

Ludvigsen, Rudolph
Staun, Jørgen
Lutkemeyer, Ib
Christiansen, Thorkild
Håbersaat, Kai

Personlige
stemmers

2

-

De 107 listestemmer
tildeltes s

31
19
33
7

Herefter havde kan’
didaterne ialt føl'
gende stemmetals
31
19
33
7

26

26

Valgte blev altsås
1. Berntsen, William
2. lagel, Børge
3« Schultz, Merete
På kandidatliste D var faldet 579 stemmer, der giver 2 mandater, hvorefter
fordelingstallet bliver 195 (579° 3)«
Stemmerne fordeler sig således?
Kandidaternes navnes

Personlige
De 90 listestemmer
Herefter havde kanstemmers
tildeltes s
didaterne ialt f øl________________________________________________________________ gende stemmetals
l.
2.
3«
4«
5«
6,
7«
8.
9«
10.
li.
12.

Olsen, Aage
Ammendrup, Eivind
Schou, Hiels Emil
Hemmingsen, Ove
Bertelsen, Erik
Larsen, Lisa
Laursen, Jens P.
Hielsen, Arne
Sørensen, Hanna
Hansen, Arthur
Jørgensen, Hans Jørgen
Sørensen, Peder Chr.

219
59
94
23
23
18
4
17
20
6
4
2

0
90

219
149
94
23
23
18
4
17
20
6
4
2

Valgte blev altsås
1. Olsen, Aage
2. Ammendrup, Eivind
På kandidatliste P var faldet 307 stemmer, der giver 1 mandat, hvorefter for
delingstallet bliver 154 « (3 0 7 s 2)
Stemmerne fordeler sig således s
Kandidaternes navnes

1.
2.
3.
4.
5«

Christiansen, Ole
Andersen, Harry
Jørgensen, Preben
Taarup, Hans Poul
Hansen, Aage
Valgte bley altsås

1. Christiansen, Ole

Personlige
stemmers
187
10
12
11
5

De 82 listestemmer Herefter havde kantildeltes?
didaterne ialt føl_______________ gende stemmetals
0
82

187

92
12
11
5

Mandatfordeling.
Valgforbund var indgået mellem liste C og B,

Gyldige stemmer
Divideret med 1
m

ft

2

rt

tt

^

"

"

4

tt

11

"

"

^
6

Liste
A
1586

Liste
C + D
1681

2) 1586
4) 793
6) 528 2/3
8) 396 1/2
10) 317 1/5

l) 1681
3). 840 l/2
5) 560 1/3
7) 420 1/4
9) 336 1/5
280 1/6

Liste
F
307
11) 507

Mandatfordeling mellem forbundne lister.
Liste
C

Liste
D

Gyldige stemmer

1102

579

Divideret med 1

l) 1102
3) 551
4) 367 1/3
275 1/2
220 2/5
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2)
5)

579
289 1/2
193

Byrådets sammensætning bliver herefter fra 1, april 1966 .
Navn
1.
2.
3.
4.
5.
6..
7.
8.
9.
10.
li.

Livsstilling
William Berntsen
Jørgen Christiansen
Aage Olsen
Karl Korvell
Børge Hagel
H. Priess Sørensen
Merete Schultz
Egon Jacobsen
Eivind Ammendrup
Rikard Holst
Ole Christiansen

Direktør
Typograf
Inspektør
Politibetjent
Arkitekt
Stadsskoleinspektør
Husmoder
Overmontør
Landsretssagfører
Savskærer
Faglærer

medens følgende ikke opnåede valg og blev stedfortrædere!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odd Preben Lind
Elisabeth Jensen
Hjalmar Rasmussen
Poul Jørgensen
Ernst Jørgensen
Bent Petersen
Svend Aa. Hansen
Jørgen Buch

Liste A.
Overtandlæge
Fabriksarbejderske
Murer
Skattesekretær
Stålværksarbejder
Former
Maskinarbejder
Skolebetjent

Valgt på liste
C
A
D
A
C
A
C
A
D
A
F

- 4 Liste

C,

1.
2,
34.
5.
6„
7»
8*

Ole Steenholdt
Troels Barfoed
Ole K ø l b y
Rudolph Ludvigsen
Jørgen Staun
Ib Liitkemeyer
Thorkild Christiansen
Kai H a b e r s a a t

Kontorchef
Landsretssagfører
Ingeniør
Advokat
Overlæge
Repræsentant
Bankdirektør
Snedkermester

1.
2.
3»
45.
6,
7o
8„
S*
10,

Riels Emil Schou
Ove H e m m i n g s e n
Erik Berthelsen
Lisa Larsen
J e n s Pc L a u r s e n
Arne Nielsen
Nanna Sørensen
Arthur Hansen
Hans Jørgen Jørgensen
P e d e r Chr„ S ø r e n s e n

Liste D .
Sparekassebogholder
Overpolitibetjent
Smedemester
Husmoder
Gårdejer
Ostehandler
Husmoder
Ingeniør
Lærer
Bogholder

Liste

1.
2,
3Ar

Harry Andersen
Preben Jørgensen
Hans Poul Taarup
Aage Hansen

P,

M a s k i n a r b e jder
Svejser
Formand
Arbejdsmand

Fortegnelse
over
kommunale udvalg, kommissioner m.v.
pr, 1. april 1966 ,

Kasse- og regnskabsudvalgets
Jørgen Christiansen.
William Berntsen,

Egon Jacobsen.

Hans Priess Sørensen.

Aage Olsen.

Havneudvalget:
Jørgen Christiansen.
William Berntsen.

Rikard Holst.
Ammendrup.

Hans H, Lange.

Det sociale udvalgs
Jørgen Christiansen.
Aage Olsen.

Hans Priess Sørensen.

Ole Christiansen

Merete Schultz.

Skoleudvalget;
Jørgen Christiansen.
Merete Schultz.

Karl Korvell.

Ole Christiansen.

Ammendrup.

Ve.j- og kloakudvalget:
Egon Jacobsen.
Børge Nagel.

Rikard Holst.

Karl Korvell.

Aage Olsen.

Udvalget for de kommunale værker;
Karl Korvell.

Rikard Holst.

Børge Nagel.

Ammendrup.

Ole Christiansen.

Udvalget for ejendomme og .jorder;
Rikard Holst.

Karl Korvell.

Ammendrup.

Kirkeudvalget:
Jørgen Christiansen.

Hans Priess Sørensen.

Merete Schultz.

Biblioteksudvalget;
Hans Priess Sørensen.
Merete Schultz.

Egon Jacobsen.

Aage Olsen.

Ole Christiansen,

-

2

-

F,jernvarmeudvalget;
Egon Jacobsen«

Karl Korvell,

Børge Ragel,

Rikard Holst.

Aage Olsen,

Udvalget til behandling af byggesager
(Bygnings/Byplanudvalget)s
Jørgen Christiansen.
Børge Nagel.

Egon Jacobsen,

Rikard Holst.

Ammendrup.

Biografteaterudvalget s
Hans Priess Sørensen.

Egon Jacobsen.

Ammendrup,

Sportsudvalget s
Jørgen Christiansen.

Ole Christiansen.

William Berntsen.

Kommissioner og ombud m.v.

Skolekommissionen ;
Jørgen Christiansen.

Karl Korvell.

Merete Schultz.

Bygningsrådet;
Jørgen Christiansen.
Politimesteren,

Egon Jacobsen.

Stadsingeniøren.

Børge Nagel.
Kredslægen.

Fabrikinspektøren.

Brandkommissionen s
Politimesteren,

Jørgen Christiansen.

Ole Christiansen.

William Berntsen.

Rikard Holst.
Ammendrup.

Brandinspektøren.

Sundhedskommissionens
Politimesteren.

Kredslægen.

Hans Priess Sørensen.
Merete Schultz.

Egon Jacobsen.

Karl Korvell.

Ammendrup.

Bevillingsnævne t s
Jørgen Christiansen. .Karl Korvell.
Aage Olsen.

William Berntsen.

Politimesteren.

- 3 -

Indkvarteringskommissionen ;
Karl Korvell.

Kæmner Axel Nielsen«

Børneværnsudvalget;
Medlemmer;

Suppleanter;

Hans Priess Sørensen.

Flemming Bertelsen.

Jørgen Christiansen.

Ole Christiansen.

Svend Olsen.

Elisabeth Jensen.

Plodin Larsen.

Helga Larsen.

Nanna Sørensen.

Kredslæge K. Ludvigsen.

Aage Olsen.

Karen Meta Nagel.

Carla Gejlager.

Merete Schultz.

Stedfortrædere for borgmesteren
ved borgerlige vielser;
Hans Priess Sørensen.
Kæmner Axel Nielsen.

Tilsyn med varetægtsfangers behandling;
Karl Korvell.

Ammendrup.

Sessionsrepræsentant;
Karl Korvell.

Suppl. Egon Jacobsen.

Byrådets medlemmer af bestyrelsen for;
A/S Kalvøen; Jørgen Christiansen.

Børge Nagel.

Realskolen;

Jørgen Christiansen.

Merete Schultz.

Sygehuset;

Jørgen Christiansen.

Aage Olsen.

Digelaget "Bløden"; Egon Jacobsen.

Ammendrup.

J. F. Willumsen-Museet: Hans Priess Sørensen.

William Berntsen,

Civilforsvarskommissionen; Jørgen Christiansen.
William Berntsen.
Frederikssund sygekasse;
Initiativrådet;
Turistforeningen;

Carsten Clausen.

Ole Christiansen.
Hans Priess Sørensen.

Karl Korvell.

Merete Schultz.

4
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Byrådets medlemmer af;
Fredningsnævne t s

Jørgen

Christiansen.

Taksationskommis
sionen ved fredningers

Jørgen

Christiansen.

Tuberkuloseforvalt
ningen s

Jørgen

Christiansen.

Vejkrydsudvalgets

Egon

Skolerådets

Hans P r i e s s

Ungdomsskolenævnet s

Earl

Amtsungdomsnævnet s

William

Lejrskolen på
Brændstoft s

Hans

Frederikssund
Boligselskab s

Rikard

Holst.

Jørgen

Christiansen.

Arbejdsteknisk

skoles

Grundlisteudvalget
Jørgen

for

Christiansen.

Jacobsen.

Aage

Berntsen.

Olsen.

Sørensen.

Korve 1 1 .

Merete

Schultz.

Berntsen.

Priess

udtagelse
William

Supp.William

Sørensen.

af n æ v n i n g e s

Berntsen.

Hegnsynsmænds
Politifuldmægtig

Fl.

Heiberg.

Egon

Jacobsen.

Aage

Olsen.

Jordboniteringsmænd s
Egon

Jacobsen.

William Berntsen.

Vurderingsmænd
Jørgen

efter

Christiansen.

William

Berntsen.

lov om
Hans
Børge

udlån af
Priess

umyndiges m i d l e r s

Sørensen.

Ole

Christiansen.

Nagel.

V u r d e r i n g s m æ n d til e j e n d o m sskyld og g r u n d s k y l d s
(valgt til 31/3- 1 9 6 7 ) .
Landinspektør
Svend
Gdr.

Søliner Pedersen

Suppl.

Olsen
Alfred

Maltha
Larsen

Skattesekr.Poul

Jørgensen.
Landvæsensnævn s

Jørgen

Christiansen.

Søliner Pedersen.

Byudviklingsudvalg s
Jørgen

Murermester

Christiansen.

Børge

Nagel

H.

Jacobsen,

Jensen.

Gdr.

J.

P.

Laursen.

Egon

Jacobsen.

