R e g i s t e r
over
sager behandlede i byrådets møder i året 1948/4-9,

Arbejd s- og beskæftigelsesforhold.

Overenskomst mellem Frederikssund byråd og dansk arbejdsmandsforbund, 72,
73.
Badeanstalter.
Begravelsesvæsen.

(Se kirken).

Biblioteksvæsen.
Brandvæsen.
Lønninger til brandvæsenets personale, 67.
Opførelse af brandstation, 89, 145«
Godkendelse fra justitsministeriet af Frederikssund brandvæsen som op
landsbrandvæsen, lo4.
Stadsingeniør Harsløf genbeskikket som brandinspektør for 2 år, lo9.
Køb af et brugt slangetårn, llo.
Overenskomst mellem Hillerød, Frederiksværk og Frederikssund om gensidig
brandslukningshjælp, 124.
Brandstige og stigeafgift, 127.
Byggesager og boligforhold,
Andragender om sammenlægning eller nedlægning af lejligheder, 12, 13, 29,
?o, 162«
Godkendelse af tegning til murermester Bengt Larsens hus, 4o.
Godkendelse af tegning til malermester Poul Hansens værksted, 41,
Ombygning af hotel "Frederikssund", 51.
Regnskab for Frederikssund boligselskab for 1947, 84.
Bebyggelse på matr.nr. 254oy (brdr. Sørensen), 92; 136, 146.
Ny aldersrentebolig, 99.
Nedrivning af ejendommen "Torps Hjørne", 113,
Nægtet garanti for statslån i ejendom .med 23 lejligheder (landsretssagfø
rer
’ m.fl,), 118,
Tilladelse til politiet til at inddrage fru gartner
bolig, Torvet 5
som kontor, 126,
Godkendelse til entreprenør Johannes Outzen vedrørende bebyggelse af
grund på LI. Marienlyst, 135.
Godkendelse til Th. Andersen af udseende m,v. af ejendom på matr.nr, loak
149,
Godkendelse til Aage Nissen af udseende m.v. af ejendom på matr,nr. 14at_,
153,
Eventuel indsætning af butiksvindue i Vera Madsens ejendom, 162.
Andragende fra Svend Larsen om tilladelse til opstilling af iskiosk på
matr,nr. 4m, 174,
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Byplan.
Vejretningsplan på Lundebjerggårds arealer, 63
Ingen udstykningsapprobation af matr.nr, 2_a (V. Nilausen) , da arealet er
beregnet til kirkagaard, 9 o.
Byggelinier ved offentlige biveje, 14oa
E jendomme og ,jorderc
Køb af matr.nr. 212, bygr,, Lundevej 3> 7«
”
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227j, bygr. til skolebarakker (fru 3. Hansen), 81.

2311,
"
, (Carl Olsen), 155, 168.
markj., (gdr, H. P. Madsen), 171.
. Marienlyst til tromlefører Ove Larsen, 9, 26.
Salg af parcel af
M
værkmester Kjeld Kofoed, 27» 45.
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arbejdsmand Chr. Holst, 27, 45»
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konstruktør Erling Nilausen, 27, 9-5.
arbejdsmand Bendt Jørgensen, 27, 45.
tt fabrikant Neckelmann, 48, 94.
malersvend Sofus Jensen, 82, 95.
arkitekt Poul Nielsen, 119, 133, 148
17o
maskinarbejder Poul Hansen, 119,
entreprenør Johannes Outzen, 12o , 13'
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arbejdernes andelsboligforening, 1 2 2
169
?1
maskinarbejder Robert Jensen, 17 ✓ •
Eventuel salg af grund til A/S Danydea, 11,
Nedrivning af kommunens ejendom "Torps Hjørne”, 113«.
Salg af parcel af matr,nr. 8 c_d til '
', 132, 147«
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Embeds- og bestillingsmand.
Lønninger til husassistenter på sygehuset, 6 ,
Driftsassistent Kjeld Mouritzen, lo.
Driftsbestyrer E. Hembo, 96.
Brandinspektør Harsløf, lo9.
Dyrlæge A. P. Andersen, 117.
Skattesekretær R. Stahrenberg, 151.
Driftsbestyrer Sven Skaarup, 152, 1660
Kommuneassistent Kjeld Larsen, 165.
Sundhedsplejerske frk, Dalsgaard, 167.
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(Se biblioteksvæsen).
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Forskelligt e
Motorafgift, 2, lol.
Tilladelse til restauranter til at have musik og dans, 5, 49, 114,
Statistiske efterretninger, 23 1 52, loo, 128,
Repræsentantskabsmøde i Købstadforeningen, 24.
Droskereglement og-kørsel, 28, 111, 156.
Handel med fisk på torvet, 71*
Erstatninger i anledning af ulemper ved opfyldning, 8 o.
Kendelse vedrørende vandindvindingsret, lo2.
Statistik vedrørende vandrehjemmene, 122.
Hundeafgift, 127.
Nægtet andragende:'

om autorisation som vognmand, 15o.

Carl Olsen ansat som forpagter af D.D.P.A.’s service-station på torvet,
154.
Forhøjelse af mælkepriser, 161,
Fredning.
Færdsel langs stranden fra bygrænsen til Marbæk, 3°> 79.
Gader, veje og kloaker.
Istandsættelse af Kocksvej, 14, 22, 24,
Expropriation af arealer til Kocksvejs udvidelse, 46, 112, 162.
Vejsyn, 15.
Støbeasfalt i Havnegade-østergade, 5o.

Hovedistandsættelse af Havnevej, 6 o,
"
af Kirkegade, 61, 91.
Vejretningsplan på Lundebjerggaards arealer, 62.
Tilbagerykning af hjørnet Kirkegade-Jernbanegade (hotel Frederikssund),
64.
Erstatning fra fa. Alex I. Hansen vedrørende kloak i Østergade, 65, 87.
Overenskomst mellem Frederikssund byråd og dansk arbejdsmandsforbund, 72.
Istandsættelse af Strandvejen, 112.
Nedrivning af ejendommen "Torps Hjørne", 112.
Efterbevilling af overskridelse i 1948/49, 128.
Byggelinier ved offentlige biveje, 14o.
Havnen«.
Havnens regnskab 1947/48, 25, 54.
Hovedreparation af bolværk, 36, 62,
Kontrakt med A/S Højgaard & Schultz, 97.
Havnefoged Chr. Nielsen genbeskikket som søretsmedlem, lo8 .
Ændring i havnens forvaltningsreglement, 141.
Havnens overslag 1949/5o, 142,

4
Indlemmelse,
Indlemmelse af Udesundby landdistrikt, 37, 115,
"
ft Oppe-Sundby villaby, 3 7 , 1 1 5 ,
Jordemødre.
Ny jordømodertaske til distriktsjordemoderen, 8 6 ,
Kasse- og regnskabsvæsen,
Motorafgift, 2, lol.
Kommunens regnskab 1946/47, 18.
"
"
1947/48, 116,
Havnens regnskab 1947/48, 35, 54.
Kasseeftersyn på kæmnerkontoret, 53, lo3»
Regnskab 1947/48 vedrørende Frederikssund sygebil, 55,
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sygehus, 5 6 ,

centralsygehuset i Hillerød, 57,
tuberkuloseafdelingen på centralsygehuset i
Hillerød, 58
Frederiksborg amts tuberkulosestationer, 5 9

ft

for Frederikssund boligselskab for 1947, 85.
Socialregnskab 1947/48, 93»
Lån i kommuner-n« kreditforening, 121, 131.
Efterbevilling til vejudvalget af overskridelsen for året 1948/49, 128,
Tilskud fra udligningsfonden i 1949/5°, 139*
Havnens overslag for 1949/5°, 142.
Kommunens
"
n 1949/5°, 144, 163.
Forhøjelse af vandafgiften, 143.
Kirke og kirkegård.
Ingen approbation på udstykning af matr.nr. 2a. (V. Nilausen) , da areale
er beregnet til kirkegård, 9 °.
Udvidelse af kirkegården, 98.
Kød- og mælkekontrollen.
Dyrlæge A. P. Andersens ansættelse som stadsdyrlæge, 117,
Legater,,
Viceborgmester Vterdelin og hustrus legat, 39.
Næringsvæsen.
Tilladelse til restaurationer til at have musik og dans, 5, 49, 114.
Beværterbevillinger, 31, 32, 74, 164,
Indrettelse af fabriksvirksomhed på hotel "Dannebrog*', 69.
Handel med fisk på torvet, 71,
Droskereglement og -kørsel, 3 8 , 111, 156,
Tilladelse til droskekørsel, 13o.
Nægtet andragende til vognmand
om autorisation som vogn
mand, 1 5 o,
Andragende fra Svend Larsen om tilladelse til opstilling af iskiosk på
matr,nr, 4m, l?4a

- 5 Opfyldning,,
Erstatninger i anledning af opfyldning ved skibsværftet, 8 0 .
Pensioner,
Forhøjelse af pension til

, 77.

og

Priserc
Forhøjelse af vandafgift, 143,
"

"

mælkepriser, 161,

Rets- og politivæsen.
Tilladelse til politiet til at inddrage fru
kontor, 126,

lejlighed, Torvet 5 som

Tilføjelse til politivedtægtens § 61 B (droskereglement), 1 5 6 .
Rutebilstationen.
Carl Olsen ansat som forpagter, 154,
Skatter og afgifter.
Efterbetaling af skatter, 25, 43.
Skolevæsen,
Ansættelse af timelærer
, 8,
Skoletandpleje, 16,
Instrukser for skolelæge og skolesygeplejerske, 19.
Skolelægeordning, 2o.
Ansættelse af lærer Chr. Lolck Nielsen, 21, 76.
!t
"
"
Mogens Frederiksen, 42, 78.
”
" overlærer Aug, Lind, 42, 75«
Undervisningsplan for hjælpeklassen, 6 6 ,
Køb af matr.nr. 22?2 "til skolebarakker (fru B. Hansen) , 81,
Skolebarakker, 8 8 .
Arbejdsteknisk skole, I0 6 .
Statstilskud til mellem- og realskolen for 1948/49, 1 5 7 .
Social forsorg,
Aldersrente til ikke 65-årige, 28.
socialregnskab 1947/48, 93.
Ny aldersrentebolig, 99»
Beretning fra mødrehjælpsinstitutionen for 1948, 159,
Undervisningsplan for hjælpeklasser, 16o.
Statslån«,
Andragende fra repræsentant Peter Møller, matr.nr, 8be, 47, 8 3 ,
C-eranti for statslån til brdr,
matr.nr. 254cy_, 92, 1 3 6 , 146.
Nægtet garanti for statslån til landsretssagf.
og arkitekt,
og 7
, 118,
Andragende fra konstruktør Poul Nielsen, matr.nr. 4aa, 148, 1 7 0 «

6
Sygehus og sundhedsvæsen,
Beretning fra mødrehjælpsinstitutionen, 1*
Lønninger til husassistenter på sygehuset, 6 .
Regnskab 1947/48 vedrørende Frederikssund sygebil, 55*
"
M
,f
"
sygehus, 5 6 .
"

"

"

"

11

centralsygehuset i Hillerød, 57®
tuberkuloseafdelingen på centralsygehuset i
Hillerød, 58.

"
"
"
Frederiksborg amts tuberkulosestationer, 59.
Tilskud til børnesanatorium på Grønland, 125.
Beretning fra mødrehjælpsinstitutionen for 1948, 158.
"
"
sundhedsplejersken for 1948, 159.
Forhøjelse af sundhedsplejerskens løn, 167.
Tilskud og understøttelse.
Tilskud til bordtennisklubben nægtet, lo5*
"
"
artejdsteknisk skole, lo7 .
"

"

børnesanatorium på Grønland, 125.

T.jenestemænd.

(Se embeds- og bestillingsmænd}.

Trafik- og færdselsforhold-.
Rutebilkørsel, 3.
Byomnibuskørsel, 4,
Fragtmandskørsel, 17, 6 8 .
Droskereglement og -takster, 38, 111, 156®
Tilladelse til droskekørsel, 13o»
Turistvæsen,
Valg, herunder udvalg , kommissioner og ombud.
Havnefoged Chr, Nielsen genbeskikket som søretsmedlem, lo8 .
Gdr. J. lerdelin valgt til medlem af tremandsudvalget, 129®
Berigtigelse af folketingsvalglisten for 1949/5o, 172.
Værkerne, de kommunale.
Lønforhøjelse til driftsassistent Kjeld Mouritzen, lo.
Elektricitetspriser, 22.
Overenskomst mellem Frederikssund byråd og dansk arbejdsmandsforbund,
7 2 , 73.
Driftsbestyrer E, Hembos afsked, 96.
Kendelse vedrørende vandindvindingsret, lo2.
Forhøjelse af vandafgiften, 143.
Ansættelse af driftsbestyrer Sven Skaarup, 152, 166.

1
Byrådsmødet den 12« april 194-8.
Som stedfortræder for

, der er afgået ved døden, er ind

trådt arbejdsmand Flodin Larsen*Flodin Larsen valgtes til at indtræde i samtlige de udvalg, i hvilket
bar haft sæde*
1.

(J.nr* 84-2,172) Beretning fra mødrehjælpsinstitutionen for 194-6/4-7.
Til efterretning.

2.

(J.nr. 713.13) Meddelelse om anvisning af forskud på andel i motor
afgift for 194-7/4-8: 14-.4-oo kr<>- Til efterretning.

3.

(J.nr. 811.113) Andragende fra vognmand
om
tilladelse til rutebilkørsel på strækningen: GI. Oppe-Sundby, Oppesundby station, Sundbylille, l.ørup, Græse, Sigerslevvester, Engbæk,
Frederikssund.- Anbefales af kasse- og regnskabsudvalget.- Anbefa
les.

4.

(J.nr. 811,113) Fornyet behandling af andragende fra rutebilejer

, Lostrupvej 2 1 , Hillerød, om tilladelse til byom
nibus kørsel. - Anbefales af kasse- og regnskabsudvalget.- Anbefales
under forudsætning af, at billetpriserne godkendes af byrådet.
5.

(J.nr. 761) Andragende fra hotelejer Lynge om tilladelse til musik
og dans.- Hasse- og regnskabsudvalget anbefaler mod en årlig afgift
af loo kr„- Bevilges.

6.

(J.nr. 842.11.08) Skrivelse fra amtsrådet om, at lønningerne til
husassistenterne på sygehuset er forhøjet.- Godkendes.

7.

(J.nr. 073.51 (073.511.1) 2. behandling af sag vedrørende erhver
velse af ejendommen matr.nr. 212.- Det vedtoges enstemmigt at er
hverve ejendommen.

8.

(J.nr. 851.112.4) Indstilling fra skolekommissionen om besættelse
af det ledige timelærerembede:
Nr. 1
Hnud Lindeløv, Måløv,
- 2
, Ringsted,
3
, Hø benhavn.
Det vedtoges at ansætte nr. 1 fra 1. maj d.å,

9.

(J.nr, 075.51(073.511.2) Indstilling fra kasse- og regnskabsudval
get om afhændelse af en parcel af LI. Marienlyst, stor ca. 800 m2
til tromlefører Ove Larsen, Havnegade 2o, for en pris af 3 kr. 50

øre pr. m2 eller ca. 28oo kr,, der betales med 1 / 5 kontant og restenl
i løbet af lo år,- Sagens overgang til 2 , behandling vedtoges.

2
10.

(j.nr. 08 (o87.4l) Andragende fra driftsassistent

om

lønforhøjelse.- Udvalget indstiller, at man fra 1/4 d.å. at regne
tillægger ham samtlige alderstillæg,- Udvalgets indstilling vedto
ges.
11.

(J.nr. 073*5 1 1 *2 ) Uag vedrørende forespørgsel fra A/S Danydea om
p
evt„ kølo af et areal til en fabrik ca 3 loooo m
Det vedtoges at
bemyndige kasse- og regnskabsudvalget til at forhandle med firmaet

12.

(J.nr. 778.5) Andragende fra fhv. parcellist
om tilla
delse til at sammenlægge 2 lejligheder i ejendommen Vænget nr. 9 .Kan ikke tillades.

13.

(J.nr. 778.5) Andragende fra købmand
om tilladelse
til at sammenlægge 2 lejligheder i ejendommen Frederiksborggade nr
22.- Det vedtoges at give ham tilladelse til at inddrage de 2 små
værelser af den ene lejlighed under sin egen mod at den anden store - stue udlejes sammen med køkkenet.

14.

(J.nr. 811.111) Spørgsmålet vedrørende istandsættelse af Kocksvej.
Vejudvalget og kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at for
handle med lodsejerne om evt. overtagelse.
Llødet hævet.

Byrådsmødet den 12. maj 1948,
15,

(J.nr, 811.121.2) Protokol over afholdt vejsyn.- Godkendt ved cirkulat ion,

16,

(J.nr, 851,172) Statistik vedrørende skoletandplejen,- Godkendes,

17,

(J.nr, 811.113) Meddelelse om, at der er meddelt
Hillerød, bevilling til fragtmandskørsel på ruten Hillerød
Frederiksværk - Roskilde.- Til efterretning.

s

18.

(J.nr. 0 7 3 --5 2 2 ) Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regn
skab for 1946/4-7 i godkendt stande- Til efterretning.

19«

(J.nr. 851.171.2) Sundhedsstyrelsen meddeler, at instrukser for
skolelægen og skolesundhedsplejersken kan godkendes, dog med en
enkel rettelse,. - Til efterretning,

20.

(J.nr. 851.171.2) Skrivelse fra undervisningsministeriet vedroren
de en fælles skolelægeordning.- Skolekommissionen indstiller, at
man udtaler sig for en fælles skolelægeordning, idet det dog må
være en forudsætning, at evt, kørselsudgifter må være Frederiks
sund kommune uvedkommende,- Skolekommissionens indstilling tiltræ
des.

21.

(J.nr. 851.11.082.5) Indstilling om opslag af et ledigt lærerembe
de i anledning af lærer
fraflytning.- Tiltrædes.

22.

(J.nr. 824,112.8) Indstilling om, at elektricitetsprisen forhøjes
med 5 øre pr. krøh. til: for lys 4o øre og for kraft 2o øre for de
første 3000 kwh. og 15 øre for resten.- Tiltrædes fra aflæsningen
i august måned,

23.

(J.nr, 811.111 (712.5) Vejudvalget fremsender projekt til hovedi
standsættelse og udvidelse af Kocksvej på strækningen Østergade Lundevej og andrager om bemyndigelse til at erholde de nødvendige
arealer.- Projektet vedtoges og bemyndigelse gaves,

24.

(J.nr, 811.111) Sag vedrørende istandsættelse af Kocksvej.- Da de
med grundejerne ved xvocksvej førte forhandlinger ikke er endt med
tilfredsstillende resultat, vedtoges det at istandsætte vejen ef
ter ledningsarbejdet, og derefter anlægge 12 m vejen fra Frede
riks ver lesvaj en, -

25.

(J.nr. 713.029.4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling af for lidt erlagt kommuneskat for
Kommuneskat
Uenighedsbidrag
Bødetillæg

112,79 kr.
7,28 "
205,02 "
323,09 kr.

Godkendes.
26.

(J.nr, o73.51) 2. behandling af indstilling om salg af grund ved
LI. Marienlyst til tromlefører uve Larsen.- Vedtoges.

4
27.

o
ir\
oo

(J.nr. o75»51) Indstilling om salg af grunde ved LI. Marienlyst:
Værkmester Kjeld Kofoed:
m 2 å 3 j5 o kr. =
2975,oo kr.
Arbejdsmand Chr. Holst:
565 m 2 a 3 ) 2 5 kr, =
5156,25
Konstruktør Erling Lilausen:
looo m å 3 )5 o kr. = 5 5 0 0 ,oo
Arbejdsmand Bendt Jørgensen: lool m 2 å 3 , 7 5 kr. =
5755,75
+ for hæk og vand indlæg = 165,25
tf

O

CO

O

»t
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ft

•

Samtlige købesummer betales med 1 / 5 kontant og resten i løbet af
lo år.- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
28.

(J.nr, 848,431) Indstilling fra det sociale udvalg om ydelse af
aldersrente til et ikke 65-årigt ægtepar.- Indstillingen vedtoges
enstemmigt ,

29.

(J.nr. 778.5) Andragende om tilladelse til nedlægning af lejlig
heder fra postbud
ikke bevilges,

30.

og

Kan

(J.nr, 853) Skrivelse fra fredningsnævnet om, hvorvidt kommunen
kunne tænke sig at yde bidrag til åbning af færdsel langs stran
den fra bygrænsen til Ivlarbæk.- Kasse- og regnskabsudvalget bemyn
diges til at afgøre sagen.

31.

(J.nr. 761) Andragende fra restauratør E. Bendsen om bevilling
til at drive "Tyrolerhallen" på Kalvøen.- Anbefalet af bevillings
nævnet.- Anbefales.

32.

(J.nr, 761) Andragende fra restauratør P.A.Lynge om fornyelse af
sin bevilling til at drive færgekroen "Bi-lidt”.- Anbefalet af
bevillingsnævnet.- Anbefales.
Mødet hævet,

- 5 Byrådsmødet den 2 1 . juni 194-8.
33 =

(J.nr. 824-.5 (o77=7) Statistiske efterretninger vedrørende detail
priser.- Til efterretning.

34,

(J.nr. 075=711) Meddelelse om repræsentantskabsmøde i købstadfore
ningen.- Til efterretning.

35=

(J.nr. 8 I3 .12,o73«526) havnens regnskab 1947/48.- Godkendes*

36.

(J.nr. 813.122) Indstilling fra havneudvalget om hovedreparation
af bolværk,- Hasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der fore
tages hovedreparation af de nordligste 80 m af bolværket ved øst
kajen.- Udgiften anslås til 38000 kr,, der er optaget på havnens
overslag for indeværende år,- Indstillingen vedtoges,

37=

(J.nr. 0 7 1 .2 ) Skrivelse fra Udesundby landdistrikt vedrørende evt.
indlemmelse. Distriktsrådet meddeler, at 3o4 beboere har underskre
vet en liste med opfordring til distriktsrådet om at søge forhand
linger med Frederikssund byråd.- Kasse- og regnskabsudvalget bemyn
diges til at forhandle med distriktsrådet og endvidere til at un
dersøge spørgsmålet om evt. indlemmelse af Oppesundby villaby,

38*

(J.nr, 811.122,3) Skrivelse fra droskevognmændene om indførelse af
droskereglement.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at reg
lerne godkendes, idet dog stk. 3 affattes således: "Antallet af
de drosker, der til enhver tid må være, fastsættes af byrådet ef
ter forhandling med politimesteren. Antallet fastsættes f.t, til
8 ; tilhørende vognmænd bosiddende i Frederikssund."- Endvidere er
det en forudsætning, at der inden 1 . januar 1949 anskaffes taxame
tre, i modsat fald bortfalder ordningen.- Udvalgets indstilling
vedtoges.

39,

(J.nr. o73.526.27) Fundats for viceborgmester ii'erdelin og hustrus
legat. Legatkapitalens størrelse udgør 5000 kr.- Godkendes.

40,

(J.nr, 778,511 (o73.51) Ansøgning om godkendelse af tegning til et
beboelseshus på Pileallé, matr.nr, 254dd, tilhørende murermester
Bengt Larsen.- Godkendes,

41,

(J.nr, 778,511) Ansøgning om godkendelse af en tegning til en ud
videlse af malerværkstedet ved LI. karienlyst, matr.nr, 4m og 41,
tilhørende malermester Poul Lansen.- Godkendes under forudsætning
af, at byggeriet er færdigt inden 1 år.

(J.nr, 851.11) Indstilling fra skolekommissionen vedrørende be
sættelse af det nyoprettede lærerembede. Skolekommissionen ind
stiller timelærer Mogens Frederiksen. Endvidere at man ansøger
om undervisningsministeriets godkendelse af, at det nye overlæ
rerembede besættes uden opslag med en af skolens lærere, efter
at embedet er bekendtgjort ledigt ved opslag pa lærerværelset.Indstillingen vedtoges*
(J.nr. 713*o29.4) Sag vedrørende
Ligningskommissionen ind st iller,
kommune skat
Menighed sbidrag
Bødet illæg
Rentetillæg

fterbetaling af kommuneskat,
t

efterbetaler:
1143.49 kr.
65,36 "
1143.49 ”
59.72 »
2412,26 kr.

Indstillingen vedtoges,
(J.nr. 0 7 3 .5 1 1 .1 ) Indstilling om erhvervelse af areal ved Strand
vej.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man erhverver
det fru
tilhørende areal, matr.nr. 8 ax, Strandvej stort 1 9 . 6 0 5 m for en pris f I5000 kr.- magens overgang ti
2 , behandling vedtoges*

(J.nr. 073.51 (0 7 3 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om afhændelse af grunde ved LI. Mari nlyst til:
*
843 m 2 a 3,5o kr.
Værkmester Kjeld Kofod:
*
Arbejdsmand Chr. molst:
985 m 2 a 3,25 tt
*
984 „m2 a 3,5o tt
Konstruktør Erling Hilausen:
_2 *
lool m
a 3,75 " + for hæk
Arbejdsmand Bendt Jørgensen:
og vandindlæg^ 165,25 kr.
Indstillingen vedtoges.
(J.nr. 712.5)
gende arealer
Matr.nr. 214,
- 216,
217,

Indstilling fr8 vejudvalget om erhvervelse af føl
til Kocksvejs udvidelse:
postkontoret,
tandlæge K. Th. Pedersen,
Den private Mellem- og Realskole,

- 22o, Laur. Jensen,
pa betingelse som nævnt i den sagen vedlagte udskrift af for
handlingsprotokol.
Matr.nr. 29b og 213a tilhørende frk.
. Ler opnåedes ingen overenskomst og vejudvalget anmoder om, at de
nødvendige arealer til hjørneafrundinger ved Lundevej og øster
gade må blive exproprieret.- Indstillingen vedtoges.

- 7 47.

(J.nr. 778.532.1(4) Andragende fra repræsentant

, Ket-

tinge, om statslan, kr. 35.821,oo, i et "Hafnia hus”, der skal oplj G

føres på matr.nr. 8— , Gyvelvej.- Sagens overgang til 2. behand
ling vedtoges.
48.

(J.nr. o73.51 (o73»5H.2) Sag vedrørende afhændelse af 37°°
af
matr. nr. 4 -k til fabrikant
for en pris af 3 kr. 2 5 øre
2
pr, m samt udkast til huse.- Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.

49.

(J.nr,. 761) Andragende fra restauratør E. Bends:en om tilladelse
til at afholde et ugentligt soirebal i Tyrolerhallen.- Bevilges.

50.

(J.nr. 811.111) Kontrakt med A/S Dansk Asfaltfabrik om pålægning
af støbeasfalt i havnegade-Dstergade, ca. 5000 m
lo kr. 85 øre,- Godkendes.

51.

2

for en pris af

(J.nr. 778.511) Andragende fra ejerne af hotel Frederikssund om
godkendelse af planen til ombygning af ejendommen, således at der
bygges på den gamle del uden at rykke bygningen tilbage,- Det over
lodes kasse- og regnskabsudvalget at forhandle om sagen på grund
lag af, at der forsøges fastsat en pris for erstatning i anledning
af en eventuelt senere forlangt tilbagerykning.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13. september 1948.
52.

(J.nr. 824.3) Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser.Til efterretning.

33,

(J.nr. 0 7 3 ,3 2 6 .3 ) ueretning vedrørende kasseeftersyn på Frederiks
sund kæmnerkontor.- Til efterretning.

34.

(J.nr. 813.12.o73.526) Beretning vedrørende revision af havnens
regnskab 1947/48.- Til efterretning.

33.

(J.nr, 842,11) Regnskab for året 1947/48 vedrørende Frederikssund
sygebil.- Til efterretning.

8
56.

(J.nr. 842.11.o73,526) Meddelelse fra Frederiksborg amt om, at
kommunens andel af driftsunderskudet vedrørende Frederikssund
sygehus for 1947/48 udgør lo4.886 kr, 69 øre.,- Til efterretning.-,

57»

(J.nr. 8 4 2 ,1 1 .0 7 3 *5 2 6 ) Meddelelse fra Frederiksborg amt, om, at
kommunens andel af driftsunderskudet vedrørende centralsygehuset
i Hillerød for året 1947/48 udgør 12.328 kr. 44 øre., - Til efter
retning.

58.

(J.nr. 842.ll,o73»526) Meddelelse fra Frederiksborg amt om, at
kommunens andel af driftsunderskudet på tuberkuloseafdelingen på
centralsygehuset i Hillerød for året 1947/48 udgør 7^96 kr, 13 øre.
Til efterretning.

59.

(J.nr. 8 4 2 .1 1 .0 7 3 *5 2 6 ) Meddelelse fra Frederiksborg amt om, at
kommunens andel af driftsunderskudet på Frederiksborg amts tuber
kulosestationer i året 1947/48 udgør 1424 kr, 95 øre.- Til efter
retning,

6 0.

(J.nr. 811.111) Indstilling fra vejudvalget om hovedistandsættel
se af Havnevej, Udgifterne andrager ca. 2o,ooo kr,, der er opta
get på budgettet 1948/49,- Tiltrædes.

51.

(J.nr. 811.111) Indstilling fra vejudvalget om hovedistandsættel
se af Kirkegade, Udgifterne andrager ca, 2o.ooo kr,, der er opta
get på budgettet 1948/49.- Tiltrædes.

62.

(J.nr. 813,129,33) Meddelelse fra havneudvalget om afholdt licita
tion vedrørende bolværket på østkajen.- Udvalget indstiller, at
et tilbud fra Højgaard & 5chultz på 44,434 kr. antages.- Beløbet
er optaget på budgettet for 1948/49,- Tiltrædes,

63.

(J.nr. 777.81) Landinspektør Qltmann fremsender forslag til ud
stykning af Lundebjerggaard. Byplanudvalget indstiller, at det
meddeles ejeren af Lundebjerggaard, at af de omhandlede arealer,
matr.nr, 7 — og 9- af markjorderne, er i byplanforslaget
1 ) arealet vest for Islebjerggaardsvej og syd for Omkørselsvejen

udlagt til sygehusareal,
2) arealet øst for Islebjerggaardsvej og syd for Omkørselsvejen
udlagt til grønt område,
3 ) arealet vest for Islebjerggaardsvej og nord for Omkørselsvejen

udlagt til villabebyggelse, medens der for
4 ) arealet øst for Islebjerggaardsvej og nord for Omkørselsvejen
ikke er truffet endelig bestemmelse, dette areal er imidlertid
meget lavt beliggende, og da yderligere bundforholdene er dår
lige, idet der formentlig forefindes klæg, egner de sig ikke
til bebyggelse.
Den fremsendte vejretningsplan vil derfor kun kunne godkendes for

- 9 så vidt angår det under 3 ) nævnte areal, medens en eventuel god
kendelse af udstykningen af det under 4) nævnte areal ikke vil
kunne gives, før der foreligger en tilfredsstillende afvandings
plan for såvel spildevand som regnvand, samt et tilfredsstillende
resultat af en bundundersøgelse af arealet.- Udvalgets indstil
ling vedtoges med 9 stemmer.- Uerdelin stemte ikke.
64.

(J.nr. 778.511) Arkitekt Sv. Enggaard-Petersen, Roskilde, fremsen
der for ejerne projekt vedrørende tilbagerykning af hjørnet Kirkegade-Jernbanegade (hotel Frederikssund).- Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at kommunen afholder udgifterne ved den omhand
lede tilbagerykning, dog ikke over f o o o kr., og således, at det
afskårne areal inddrages som gadeareal uden erstatning.- Udvalgets
indstilling vedtoges.

65.

(J.nr. 777*7) Redegørelse fra kloakudvalget vedrørende manglerne
ved kloaken i østergade, hvor det har vist sig, at der er utæthe
der.- Udvalget indstiller, at der forlanges nedsat en voldgift til
behandling af spørgsmålet om firmaet Alex I. Hansens erstatnings
pligt.- Redegørelsen toges til efterretning, idet udvalgets ind
stilling vedtoges.

66.

(J.nr. 851.12) Forslag til undervisningsplan for hjælpeklassen.Udtalelser fra lærerrådet og skoleudvalget.- Udtalelserne til
trådtes.

67.

(J.nr. 784.0 8 ) Indstilling fra brandkommissionen om, at udryknings
betalingen vedrørende brandmandskabet forhøjes til for:
vicebrandinspektøren fra 3,5o - 4 , 5 0 til 5 ,0 0 kr. ,
brandassistent og
depotmester
- 3,00 - 4,00 til 4,50 - ,
brandchaffører og
brandmænd
- 2,5° - 3>5o til 4 ,00 - ,
fra 1. april 1948, - og at der kun betales for effektivt påbegynd
te timer, og at der for det faste honorar skal deltages i 2 å 3
årlige øvelser udenfor normal arbejdstid.- Det indstilles, at der
ydes brandinspektøren en årlig betaling af lo øre pr. indbygger i
oplandet for ledelsen af oplandsbrandvæsnet samt det honorar for
udrykninger, som refunderes af forsikringsselskaberne.- 'Tiltrædes.:

68.

(J.nr. 811.113) Andragende fra vognmand
Kulhusene, om
tilladelse til fragtmandskørsel Kulhusene- København over Frede
rikssund.- Kasse- og regnskabsudvalget anbefaler under forudsæt
ning af, at der ikke optages eller afsættes gods på strækningen
Frederikssund incl. - København,- Anbefales.

lo
69. (J.nr. 777.81) andragende fra hotelejer Kruger onx tilladelse til
at indrette fabriksvirksomhed i den store sal på hotel Dannebrog.Bevillingsnævnet udtaler, at det må modsætte sig.- Bevillingsnæv
nets standpunkt tiltrædes,
70.

(J.nr. 778.5) Andragende fra gartner Chr, Nielsen om Tilladelse
til at nedlægge en lejlighed i .1Vænget nr. 9 .- Bevilges,

71.

(J.nr. 754.-2) Andragende fra røgmester
, Oppesundbv om
tilladelse til handel med fisk på torvet.- Kasse- og regnskabsud
valget anbefaler, - dog kun om onsdagen (torvedag). - Tiltrædes.

72.

(J.nr. o87.41) Overenskomst mellem Frederikssund byråd og Dansk
arbejdsmandsforbund, Frederikssund afdeling, vedrørende kommunalt
arbejde.- Godkendes,

73*

(J.nr. o87.41) Overenskomst mellem Frederikssund byråd og Dansk
Arbejdsmandsforbund, Frederikssund afdeling, vedrørende arbejde
på de kommunale værker.- God kendese

74.

(J.nr. 781) Andragende fra fru

, Søborg, om be

værterbevilling vedrørende "Centralcafeen".- Anbefalet af bevil
lingsnævnet.- Anbefales, idet der meddeles såvel ejer som lejer,
at ejendommen ifl. byplansforslaget skal nedrives.75.

(J.nr. 85i.Hl) Skolekommissionen indstiller, at lærer
ansættes i det ledige overlærerembede,- Tiltrædes«

76.

(J.nr. 851,112.4) Skolekommissionen indstiller følgende til det
ledige lærerembede:
Nr. 1.
Chr. Lolck Nielsen, Nakskov,
2.
L. R. Rasmussen, 'Thisted,
3,
E. Just Sørensen, Grumløse.
Tiltrædes,

77.

(J.nr. o87.43) Andragende fra fhv. kæmner
enke -g pens,
kommuneassistent
‘ om tillæg til deres pensioner.- Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at der ydes
48o kr«
og
7 2 o kr. årlig at regulere i henhold til det tillæg,
der ydes statens honorarlønnede.- Udvalgets indstilling tiltræ
des,

78.

(J.nr. 851.112,4) Meddelelse fra undervisningsministeriet om, at
lærer Mogens Frederiksen kan ansættes i det ledige lærerembede
uden opslag.- Lærer Frederiksen ansættes fra 1. april 1948 at reg
ne,

11
79.

(J.nr. 853) Kendelse fra fredningsnævnet vedrørende en sti fra
Frederikssund til Oppesundby langs stranden, og hvorefter Frede
rikssund kommune skal betale looo kr. som en andel i erstatnin
gerne.- Overlodes til kasse- og regnskabsudvalget til afgørelse
af spørgsmålet om appels

80 .

(J.nr, 792) Skrivelser fra driftsleder Carl Christensen og skibs
tømrer
om erstatning i anledning af ulemperne ved
opfyldning af krogen ved skibsværftet.- Borgmesteren bemyndiges
til at afgøre sagen.-

81.

(J.nr. 073.511.1) Sag vedrørende erhvervelse af en fru :
tilhørende grund ved Mariendals mølle for en pris af
5 ooo kr.- bagens overgang til 2 , behandling vedtoges«

82.

(J.nr. o73«51 (o73*5H»2) Sag vedrørende afhændelse af en bygge
grund ved LI. Karianlyst til malersvend
.- Sagens over
gang til 2 . behandling vedtoges.

83.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra repræsentant
om
statslån i et"Hafnia hus" til 2. behandling.- Det vedtoges at ga
rantere for statslån indtil 85 uJo*
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 19. oktober 1948,
84.

(J.nr. 778.532) Regnskab for Frederikssund boligselskab for året
1947.- Til efterretning.

85.

(J.nr. 84„o77,7) Beretning fra socialkontoret for året 1947/48,Til efterretning.

86.

(J.nr. 772.535.2) Andragende fra distriktsjordemoderen om en jordernodertaske.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der an
skaffes en ny taske med indhold (udgift ca. 5 5 o kr.) og en deci
malvægt (udgift 265 kr.).- Udvalgets indstilling vedtoges.

12
87.

(J.nr. 777.7) Kloakudvalget meddeler, at
har modsat
sig voldgift vedrørende kloaken i østergade, og indstiller, at der
nu rejses almindelig retssag mod ham.- Udvalgets indstilling vedto
ges.

88.

(J.nr, 851.162) bag vedrørende opførelse af skolebarakker.- Skole
udvalget indstiller, at barakkerne placeres på den nuværende hånd
boldbane og at lade dem opvarme fra gymnastiksalens varmeanlæg og
at anvende de nuværende toiletter.- Der vil derefter blive anlagt
en ny håndboldbane på det af fru møller Hansen erhvervede areal.Skoleudvalget og kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at la
de arbejdet udføre. -

89.

(J.nr. 784.073.5^5) Indstilling fra brandkommissionen vedrørende
opførelse af brandstation på matr.nr. 212b, Lundevej 3* Udgiften
anslås til 35.ooo kr. excl. varmeanlæg.- Brandkommissionen bemyndi
ges til at lade arbejdet udføre.

90.

(J.nr. 7 i3 .Hl) -Ansøgning om approbation på udstykning af matr.nr.
2_a, tilhørende tømrermester
.- Stadsingeniøren kan ikke
anbefale, da arealet er beregnet til kirkegård.- Kan ikke anbefales.

91.

(J.nr. 811.111) Vejudvalget indstiller, at hovedistandsættelsen af
Kirkegade udføres ved vejvæsenets foranstaltning, da den lavestby
dende ikke kan skaffe brolægger før i november.- Udvalgets indstil
ling vedtoges,

92.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Arkitekterne Mangor og Larsen fremsender
skitseprojekt vedrørende bebyggelse af matr.nr. 254cv på Roskilde
vej tilhørende murermestrene brdr. Sørensen og forespørger, om der
kan forventes garanti for et statslån.- Kasse- og regnskabsudval
get bemyndiges til at forhandle mød de pågældende og eventuelt godkendej ;projektet.-

93.

(J.nr. 84.o73.526) Socialregnskaberne for 1947/48.- Godkendes.

94.

(J.nr. 0 7 3 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om afhændelse af areal ved "Ll.Marienlyst" til fabrikant H. Neckelmann.- Indstillin
gen vedtoges.

95.

(J.nr. 0 7 5 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om afhændelse af
2
grund ved LI, Ivlarienlyst", stor ca. lo4o m til malersvend Sofus
2
Jensen for en pris af 3 kr. 5o øre pr. m
Indstillingen vedtoges.

96.

(J.nr. 0 8 ) Andragende fra driftsbestyrer

om afsked med

pension fra 1, januar 1949 på grund af sygdom.- Bevilges.- Udval
get for de kommunale værker bemyndiges til at opslå stillingen le
dig. -

13
97.

(J.nr. 813.122) Havneudvalget fremsender til godkendelse kontrakt
med A/b Højgaard og Schultz vedrørende arbejdet med istandsættel
se af østkajen og indstiller, at der anvendes granithammer i ste
det for jernbeton, hvorved udgiften bliver ca. 7 °oo kr. større.Godkendes.

98„

(J.nr. 776.1) Kirkegårdsudvalget indstiller, at en del af arbejdet
ved udvidelse af kirkegården - som vist på en fremsendt plan - ud
bydes i licitation, og at kommunen selv lader en kampestensmur op
føre.- Udvalgets indstilling vedtoges og kirkeudvalget i forbin
delse med kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at fremme sa
gen.

99,

(J.nr. 84-8.431.0 73.54-5) Projekt til opførelse af en aldersrente
bolig.- Det vedtoges at indsende projektet til socialministeriets
godkendelse.
kødet hævet.

Byrådsmødet den 13. december 1948.
100.

(J.nr, 824.5) Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser.Til eftorretning.

101.

(J.nr. 713.13) Meddelelse om anvisning af rest på motorafgift for
1 9 4 7 /4 8 , 12.33o kr. - Til efterretning.

102.

(J.nr. 778.3H) Kendelse vedrørende vandindvindingsret for yderli
gere 30 0.000 m".- Til efterretning.

10 3 .

(J.nr. o73.526.5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret.Til efterretning.

104.

(J.nr. 784) Meddelelse fra justitsministeriet onj godkendelse af
Frederikssund brandvæsen som oplandsbrandvæsen.- Til efterretning.

10 5 .

(J.nr. 8 5 5 .3 ) Andragende fra bordtennisklubben om tilskud.- Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at andragendet nægtes.- Nægtes.

14
106 . (J.nr. 851,483) Andragende om tilskud til arbejdsteknisk skole.Skoleudvalget og kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at sæd
vanlige tilskud bevilges.- Bevilges.
10 7 . (J.nr. 0 7 8 .3 1 ) Andragende fra Frederikssund borgerstiftelse om til
skud,- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der bevilges
looo kr.- Udvalgets indstilling vedtoges.
108 . (J.nr. 87) Indstilling til valg af søretsmedlem, da havnefoged
funktionstid udløber 31/12 19^-8.- Havnefoged Nielsen indstil
les genbeskikket,
109. (J.nr. 08 (784.o8) Brandkommissionen indstiller, at stadsingeniør
genbeskikkes som brandinspektør for 6 år.- Genbeskikkes for
2 år.

110. (J.nr, 784.3) Brandkommiss ionen indstiller, at man erhverver et
brugt slangetårn af træ for 600 kr,- Indstillingen vedtoges.
111. (J.nr. 811.122.3) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller følgende
takster for droskekørsel:
Takst I (byområdet, d.v.s. indenfor en omkreds af 3 km fra jernba
nestationen): Grundtakst 1 kr. 00 øre, hvortil kommer lo øre for
hver 15o m.
Takst II (landet udenfor takst I ’s område): lo øre pr, loo m for
udkørsel. Intet for hjemtur. Ved en rundtur betales kun halvdelen
af, hvad taksametret udviser.
Ventetid betales med 3 kr, pr. time.- Mellem kl. 2 - 6 betales 50 $
tillæg.- Kirkekørsel (bryllup, dåb, konfirmation) betales med 6 kr.
og 7 kr, henholdsvis til Frederikssund kirke og Oppesundby kirke.
Taksterne træder først i kraft, når taxametre er påmonteret.Indstillingen vedtoges.
112.

(J.nr, 811.111) Vojudvalget indstiller, at btrandvejen udfor kommu
nens ejendom, matr.nr. 8^ istandsættes for 6000 kr.- Kasse- og
regnskabsudvalget indstiller, at der kun foretages en nødtørftig

reparation for ca. 5oo - looo kr.- Kasse- og regnskabsudvalgets ind
stilling vedtoges.
115. (J.nr. 0 7 3 ,5 1 (778.5U) 8ag vedrørende nedrivning af ejendommen
"Torps Hjørne". Der foreligger tilladelse fra boligministeriet og
skrivelse fra ministeriet for offentlige arbejder om, at den fast
satte erstatning for afskæringen af naboejendommens hjørne ikke kan
ændres.- Endvidere indstiller bygningsudvalget på grundlag af en
afholdt licitation, at nedrivningen overdrages entreprenør Plinius
for en sum af 1525 kr.- Det vedtoges, ikke at foretage nogen af
skæring af hjørnet og at overdrage arbejdet med nedrivningen til
entreprenør Plinius,-

- 15 114.

(J.nr,, 761) Andragende om tilladelse til at afholde dansant på
hotel Dannebrog.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at sa
gen henstår, til betalingsspørgsmålet er i orden. Udvalgets ind
stilling vedtoges.

115.

(J.nr,

o 71.2)

Sag vedrørende eventuel indlemmelse af Udesundby

landdistrikt,- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man an
befaler indlemmelsen under forudsætning af, at Oppesundby villa
by indlemmes samtidig,- Udvalgets indstilling vedtoges, idet
man dog udtaler, at man i tilfælde af, at Oppesundby villaby ikke
indlemmes, er villig til at tiltræde, at hele Udesundby landdi
strikt indlemmes.116.

(J.nr. o73*526) Kommunens regnskab for året 1947/48.- Godkendes,
idet udgiftsovc3rskridelserne til beløb 111.979 kr. 27 øre efterbevilges,

117.

(J.nr. 779.8) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at dyrlæge
A. P. Andersen ansættes som stadsdyrlæge i Frederiksværk og Fre
derikssund fra 1 . april 1949 og anmoder om bemyndigelse til at
forhandle om de nærmere vilkår.- Udvalgets indstilling vedtoges
og bemyndigelsen gaves.

118.

(J.nr, 778,532.1 (-4) Landsretssagfører Barfoed og arkitekterne
Mangor og Larsen fremsender skitseprojekt til opførelse af en be
boelsesejendom med 23 lejligheder og forespørger, om byrådet vil
garantere for statslån for en boligforening.- Kasse- og regnskabs
udvalget indstiller, at man ikke påtager sig garantien.- Udval
gets indstilling vedtoges.

119.

(J.nr, o73.31 (o73.511.1) Indstilling om afhændelse af byggegrunde
ved LI. Marienslyst til henholdsvis arkitekt
og ma
skinarbejder ___ _
på sædvanlige vilkår og på betingelse af,.
at der bygges i året 1948.- Sagens overgang til 2. behandling ved
toges,

121.

(J.nr, 0 7 3 .5 ) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der optages tre lån i kommunernes kreditforening således:
serie 3 °/0 afdrages i 8 i år
I0 5 . 0 0 0 kr.
429.000
i 16t år
9,
4 £
i 24 år
266.000
8,
O

(J.nr. 0 7 3 . 5 1 (o73.511.1) Indstilling om afhændelse af ca. 35oo m^
ved LI. Marienlyst til entreprenør
for en pris af
p
7 kr. pr. m .- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

:
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120.
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tt
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tt
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"

ialt 800.000 kr.
til følgende formål:

16
Indretning af 2 klasseværelser i den nuværende
skolebygnings loftsetager

3 o . 000

Opførelse af barakker til indretning af 6 nye
klasseværelser
Kontant udbetaling på ejendommen, matr.nr. 212,
erhvervet til brandstation
Opførelse af 3 garager ved denne ejendom
Kontant udbetaling på ejendommen, matr.nr. 8 6 ,
143Rest på udgifterne ved opførelse af nyt gasværk
Rest på udgifterne ved nyt kloakanlæg
Udvidelse af kirkegården, herunder erhvervelse af
ejendom, matr.nr, 2 ^Kurstab anslået til
ialt

k

r .

loo . 000

tt

32.622

tt

3 5 «ooo

t!

12.855
loo , 000
4oo . 000

tf

tt

tt

25.000

tt

64 0523

tt

800.000

k

r .

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
122.

(J.nr. 0 7 3 . 5 1

(0 7 3 .5 II.I) Arbejdernes andelsboligforening forecl©
spørger, om den kan erhverve grunden til en 4— blok og om kom
munen vil påtage sig garanti.- Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges„
Mødet hævet.

Byrådsmødet den lo. januar 1949.
123,

(J.nr, 835.3.073,345) Statistik vedrørende vandrehjemmene,Til efterretning,

124,

(J.nr. 784) Godkendelse af overenskomst mellem Hillerød, Frede
riksværk og Frederikssund om gensidig brandsluknings*! jælp. Til efterretning,

125,

(J.nr, 0 7 8 .5 1 ) Andragende om tilskud til oprettelse af et børnesanatorium på Grønland,- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,
at der på overslaget for 1949/5o optages et tilskud på 3o øre pr.
indbygger, altså lo67 kr„- Udvalgets indstilling vedtoges.

- 17 |l26.

(J.nr. 778.5) Andragende fra politimesteren om tilladelse til at
inddrage fru gartner Kocks bolig i ejendommen, Torvet nr. 5 som
kontor,- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelsen
gives,- Tilladelsen gives.

1127.

(J.nr. 784) Indstilling fra politimesteren om, at der til afløs
ning af stigepligten pålægges grundejerne en stigeafgift, og at
der for beløbet anskaffes en stige til brandvæsenet.- Det vedto
ges at anmode om oplysning om, hvilke større ejendomme, der ikke
har brandstige.

128.

(J.nr. 0 7 3 .5 2 1 ) Indstilling fra vejudvalget om efterbevilling af
overskridelsen for året 1948/49, ialt 5o«5oo kr.- Beløbet efterbevilges.

129.

(J.nr. 823.1.o73.551.o75.15) Valg af et medlem af tremandsudval
get, jfr. lov nr. 339 af 9/6 1948.- Gårdejer Werdelin valgtes,

130.

(J.nr. 811.122.3) Andragende fra vognmand

om tilla

delse til droskekørsel.- Udsættes.
131.

(J.nr. o73.5) 2. behandling om indstilling om optagelse af lån.Indenrigsministeriet har meddelt tilladelse til optagelse af de i
forrige møde vedtagne lån; idet beløbet til kloakanlæg er nedsat
til 30 0.000 kr. , at afdrage på 12 år.- Det vedtoges, at optage
lånene.

132.

(J.nr. 0 7 3 . 5 1 (o73.511.1) Indstilling om afhændelse af 1 parcel,
stor oa, 2 lo nr af matr.nr. 8— til kunstmaler 1
p
for en pris af 5 kr. pr. m , og om at der samtidig gives pågældenp
de forkøbsret til yderligere 4oo m . Sagens overgang til 2. be
handling vedtoges.
O

j

133.

(J.nr. 073.51 (o 7 3 . 5 H ‘2) 2. behandling af indstilling om afhæn
delse af grunde ved LI. Ilarienlyst til arkitekt Poul Nielsen og
maskinarbejder Poul Hansen.- Det vedtoges at afhænde grundene.

134.

(J.nr, o 73.51 (o 75.511.2) 2. behandling af indstilling om afhæn
delse af grund ved LI. Marienlyst til entreprenør Johannes n:kz0l..
Det vedtoges at afhænde grunden på betingelse af, at der foretages
bebyggelse inden eet år.- Afståelse af jord til eventuel vejudvi
delse skal afgives vederlagsfrit.-

135.

(J.nr. 075.51 (778.532) Andragende fra entreprenør Johannes Outzen
om godkendelse af bebyggelsesplan for forannævnte areal og en ga
ranti for statslån,- Godkendes, hvorimod der ikke ydes garanti
for statslån.-

18
136c

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra murermestrene brdr.
om statslån til opførelse af en beboelsesejendom på matr.nr. 254-*-Udsættes, dog således at kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges
til at afgøre spørgsmålet.

137,

(J.nr. 713*13) Andragende fra togbetjent
_
. Højdevej, om
fritagelse for hundeafgift af en rottehund.- Kan ikke bevilges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14. februar 1949.
138.

(J.nr. 824.5) Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser.Til efterretning.

139.

(J.nr. o73.526.27.o75*7) Skrivelse om, at tilskudet fra udlignings
fonden i 1949/5o udgør 153.876 kr.- Til efterretning.

140.

(J.nr. 777.862) Indstilling fra byplanudvalget vedrørende byggeli
nier ved offentlige biveje.- Tiltrædes.

141.

(J.nr. 8 I3 .12.o73.521) Indstilling om ændring i havnens forvalt
ningsreglement vedrørende havnefogedens løn og stads- og havnein
geniørens ansættelse.- Tiltrædes.

142.

(J.nr. 813.12.o73.521) Havnens overslag for 1949/5o.- Godkendes.

143.

(J.nr. 778.317.8) Indstilling om forhøjelse af vandafgiften, såle
des at afgifter efter assurancesum forhøjes for summer mellem
50.000 og 2 oo.ooo kr., og således at w.c. afgiften forhøjes til
1 2 kr. årlig, idet der dog, hvor der er flere w.c,'er i samme lej
lighed, kun beregnes 6 kr. for hvert w.c. udover eet, og endelig
at vandafgift efter måler forhøjes fra 2 o til 2 5 øre pr. m-'.Tiltrædes.

144.

(J.nr. o 73.521) Kommunens overslag for 1949/5o.- Overgår til 2,
behandling.
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145.

(J.nr, 784.o73.54-5) Kasse- og regnskabsudvalget fremsender meddel
else om licitation vedrørende brandstationen og indstiller, at de
billigste tilbud til et samlet beløb af 29.2oo kr. antages.- De
billigste tilbud antages.- Da tømrermester Sørensens tilbud ikke
var konditionsmæssig, kunne V.erliin dog ikke tiltræde, at han fik
snedkerarbejdet,

146.

(J.nr, 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende fra murermestre
ne brdr, Sørensen om statslån i en beboelsesejendom på matr.nr.
254^-, bygr,- Det vedtoges enstemmigt at påtage sig den nødvendi
ge garanti.

147.

(J.nr, o73.51 (o 73.511.1) 2. behandling af indstilling om afhændel
ccl
se af parcel af matr,nr. 8 — , markj, til kunstmaler Thorstein Møl
ler.- Det vedtoges at tiltræde indstillingen.

148.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Ansøgning fra konstruktør
om
statslån stort lo64o kr, i en beboelsesejendom på matr.nr. 4^-.Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

149.

(J.nr. 778.511) Ansøgning fra Th. Andersen om godkendelse af udseak
ende og placering af en ejendom, der agtes opført på matr.nr. lo—
markj.- Godkendes,

150.

(J.nr. 811.122.3) Andragende fra vognmand
risation som vognmand,- Kan ikke imødekommes,

151.

(J.nr. 08) Andragende fra kommuneassistent R. Stahrenberg om, at
hans stilling fra 1/2 1949 må blive omnormeret til skattesekretær

om auto

og om dyrtidstillæg til honor som pantefoged.- Kasse- og regnskabs
udvalget indstiller, at stillingen omnormeres som ansøgt, men kan
ikke anbefale, at der ydes det ansøgte dyrtidstillæg.- Udvalgets
indstilling vedtoges,
152.

(J.nr. 0 8 ) Andøgninger til .stillingen som driftsbestyrer på de
kommunale værker.- Udvalget bemyndiges til at ansætte en af ansø
gerne.

155.

(J.nr. 778.511) Ansøgning fra installatør Aage Nissen om godken
delse af udseende og placering af en ejendom, der agtes opført
på matr,nr. 14“ , markj.- Oversendes til bygningskommissionens
udtalelse,

154-e

(J.nr. 811.1 1 3 .0 8 ) D.D.P.A, andrager om godkendelse af, at vulka
niser
antages på prøve i 3 mdr. som forpagter af ser
vice-stationen på torvet, og at der tegnes kautionsforsikring for
efterkravspenge.- Godkendes,

2o
155.

(J.nr. o75»51 (o75.5H.l) Indstilling om erhvervelse af den kon
trollør
tilhørende parcel matr.nr. 2 5 1 — for en pris af
5 7 5 o kr., der betales kontant uden refusion af det betalte kloak

bidrag.- tagens overgang til 2 . behandling vedtoges.
156.

(J.nr. o75=o77=l (811.122,5) Indstilling fra politimesteren om, at
der til politivedtægtens § 61 B tilføjes: "Forsåvidt angår motordroskeejere er disse pligtige at rette sig efter det for Frede
rikssund købstad fastsatte droskereglement for motordrosker".Tiltrædes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14. marts 1949.
157.

(J.nr, 851,912) Meddelelse om statstilskud til mellem- og real
skolen for 1948/49, 5o69 kr.- Til efterretning,

158,

(J.nr, 842.172) Beretning fra mødrehjælpsinstitutionen for 1948.Til efterretning.

159=

(J.nr, 772.555.2) Beretning fra sundhedsplejersken for 1948,Til efterretning,

16o„

(J.nr. 851.12) Meddelelse om godkendelse af undervisningsplan for
hjælpeklasser,- Til efterretning.

161.

(J.nr, 778.2) Kasse- og regnskabsudvalget meddeler, at der er gi
vet tilladelse til forhøjelse af mælkepriserne fra 9/5 1949.Til efterretning,

162.

(J.nr. 811.111 (778.511) (778.5) Frk. Vera Madsen meddeler, at
hun agter at indrette kontor i sin ejendom, østergade 1 5 , og ud
beder sig byrådets stilling til 5 muligheder, nemlig:
1) overtagelse af landsretssagfører Barfoeds kontor,
2 ) nedlægning af en lejlighed,

5) indretning i et af isenkræmmer Rodes lagerrum, der forudsætter
indsætning af et butiksvindue i forretningen mod Kocksvej.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man udtaler

21 ad l) sagen må være byrådet uvedkommende,
-

2 ) kan ikke tillades,

3) Kan kun tillades mod, at der uden udgift for kommunen fore
tages en afskæring af ejendommens hjørne i overensstemmelse
med den i sin tid udarbejdede plan.- Udvalgets indstilling
vedtoges,

163«

(J.nr. o73«521) 2-. behandling af overslaget for 194 -9 /5 0 .- Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at følgende konti forhøjes:
2 1 .ooo kr.
Udskrivning af personlig kommuneskat med
Rådhuset, inventar (nye kontormaskiner)
Aldersrente

3 »ooo

6.000

"
"

7 .6 oo
"
Gader og veje: (indfrielse af lån i "Torps Hjørne")
■9 . 4 0 0
”
Uforudsete udgifter
Det foreliggende overslag med de anførte ændringer vedtoges en

stemmigt „
164.

(J.nr. 761) Andragende fra
_
om beværterbevilling
til hotel "Isefjord",- Bevillingsnævnet anbefaler, at der gives
bevilling for 2 år, indenfor hvilket tidsrum toilet- og gardero
beforholdet må være bragt i tilfredsstillende stand.- Anbefales
som foreslået af bevillingsnævnet.

165,

(j.nr. 08 (o82.3) Andragende fra kontorassistent Kjeld Larsen om
ansættelse som konmuneassistent,- Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at andragendet bevilges fra 1. juni d.å,- Udvalgets
indstilling vedtoges.

166,

(J.nr, 08 (o82.3) Udvalget for de kommunale værker meddeler, at
ingeniør Sven Skaarup fra 1. april 194-9 er ansat son driftsbe
styrer på værkerne.- Godkendes«

167.

(j.nr. 772.535.2) Indstilling om, at sundshedsplejerskens løn fra
1/4 194-9 fastsættes saledes: 27oo kr. stigende hvert 3. år til
342o kr. og efter yderligere 3 år til 3 8 I0 kr. samt tillæg som
statens tjenestemænd og yderligere et "særligt løntillæg" på
600 kr. Hertil kommer endvidere fri cykel og uniform. Det er en
betingelse, at sundhedsplejersken uden yderligere lønforhøjelse
påtager sig andet arbejde, som naturligt kan henføres under hen
des arbejdsområde, f, eks. tilsyn med børnene i børnehaven eller
lign., og også ved en eventuel udvidelse af byens onnride.- Ind
stillingen vedtoges.

168,

(J.nr,. o73*51 (o73= 511 *1) 2„ behandling af indstilling om er
hvervelse af matr,nr, 231— , bygr.- Ågade.Indstillingen ved
toges.
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169.

(J.nr, 0 7 5 .5 1 (073.5 H . 2 ) 2. "behandling af indstilling om afhæn
delse af parcel af matr.nr. 222a_, bygr. ved Frederiksværkvej til
p
arbejdernes andelsboligforening for en pris af 4 kr. pr. m , der
betales kontant.- Indstillingen vedtoges.

170,

(J.nr. 778,532,1 (-4) 2. behandling af andragende fra konstruk
tør
om statslån.- Anbefales, idet man påtager sig
garanti for eventuel statslån.

171«

(J.nr. o 73.51 (o73.511.1) Indstilling fra kasse- og regnskabsud
valget om, at kommunen erhverver ca. 18 tdr. land af den gårdejer
tilhørende ejendom, matr.nr. 3~> 3~ > markj. for en
pris af 5600 kr. pr. td„ land - og at arealet bortforpagtes til
sælgeren for 75 kr. pr. td. land. Med hensyn til sælgerens forbe
hold af en grund, indstilles det, at man fastslår, at en sådan
grund først kan erhverves, nar udstykningen er i orden.- Sagens
overgang til 2 . behandling vedtoges.

172.

(J.nr. o74) Berigtigelse af folketingsvalglisten for 1949/5o.
Der foreligger ingen klager, men følgende vælgere er uberettiget
optaget på liston:
Hovedlisten: nr. 5°7 °S nr* 2312,
Tillægslisten: nr. 59.
De nævnte 3 vælgere slettes.-

173.

(J.nr. 0 7 3 . 5 1 (0 7 3 .5 H.I) Indstilling fra kasse- og regnskabsud
valget om afhændelse af en grund ved Lille Marienlyst til maskin
arbejder
ges.

174.

.- Sagens overgang til 2. behandling vedto

(J.nr, 734,25) Andragende fra tømrersvend Svend Larsen om tilla
delse til opstilling af en iskiosk på matr.nr. 4^ ved Frederiksværksvejen.- Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at afgø
re sagen.Mødet hævet.

