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Afvanding (se opfyldning/
±rb e jds- o g Ideskæx ti gel s esfor h oId;
Badea ns talt er c
B egrav els esræsen (se ki rk en),
B illi ot ek svæs en o
Brandvæsen«
fordøjelse af lønninger, 8 l.
Ny t>randspr0 .jtepurnp e - 155c
forhøjelse af aBonnementsafgift for landkommuner, 171*
Byggesager og Boligforhold*
Opførelse af cementvarefahrik, il«
Andragende fra f«Ie0 oM«Ae om godkendelse af lejlighed som tjene
stebolig, ÆA»
Andragende om tilladelse til at Benytte værelse som kontor, 143c
Tilladelse til at inddrage ledige værelser i lejligheder, 1 4 . -15.
‘
'

1 6 , 37, 43. 58, 59, 60, bl. 83 a, 83BS 121, 128 , 165«
Tilladelse til opsigelse af lejere, 31, 57, 66 ?

Indstillinger fra Boliganvisningsudvalget 121, l64o
Godkendelse af opførelse af hus på matr* nr« 14 Bg - H, Heering, 28 ,
A/S Kalvøen, 144, 156«
Huslejetilskud i h»t. Byggestøttelovens Bestemmelser, 82*
Bygges elskaBet TTRosenvænget n? 101, 126, 131 =
BeByggelse (med statslån) P å matr« nr . 14 ay - P, Mangor, 12, 55, 184 *
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18 c.f - Anders Hansen, 52«
234 1 ~ Poul Mygind, 8 4 , 9 8 c

145 e ~ Brdr* Jensen, 167a*
18 B (parcel 45) ~ K« Spiegel«
haiier, l67 Bo
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TT
18B (parcel 44) - Chr*0c Jen-~
sen, 1 6 7 c
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n
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14u -•■Wilhe Petersen, l67ae
TT
TT
T?
TT
TT
4B “ Leif Rasmussen, l67e«
n
TT
V
TT
TT
4æ - Erling Nilansen, 177*
Opførelse (ned statslån) af flere ejendomme , arBejdernes andelsboligforening, 145, 176*
Opførelse (ned statslån af 4= Blok i ,!Nørr ep arken n arBejdernes andels
Boligforening, 150 *
Opførelse (med statslån) af 4 parcelhuse - Olaf Christensen, 21«
Ombygning (med statslån) af ejendom (indretning af lejlighed) - Jør-v
gen Rasmussen; 185 =
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Billægsiån i kreditforening - matr* nr« 254 cu - J« Busch, 85«
n
TT
n
7T
Tt 254’oz - Poul Nielsen, 95.
Byplan0
Andragende om dispensation fra strandbyggelinien, 10, 55, 69 ««
Eventuel anlæg af ny gade over matr, nr o 65a, 65 og 66, 41.
Byplanforslag vedrørende ’Tlosenvængetn og Bøgebakken, 131.

Kochsvøjs forlængelse, 132.,
S ,1endomme og jorder«
Sag vedrørende eyt, erhvervelse af matr« nr- loe af UdesundToy, 19.
A/S PoLOoMcAc tilbyder matr« nr, l6c, 52,
Erhvervelse af areal af matr« nr« 3a Bonderup - Marie Christensen, 73.
Erhvervelse af matr, nr, 30a, 20af, 19a (Diget), 110.
Erhvervelse af grund matr, nr, 227h, 227v, 228e, Clu Blicher, 135,147*
Eventuel erhvervelse af areal af Lundeb jerggård, J. Oltmann, 113, 132.
Evt„ salg af areal af matr, nr. 51 til A/S Hother Neckelmann, 56,
Salg

af parcel ved nLlc Marienlyst" til lærer Jørgensen, 78, 97,

Salg

af parcel ved

rrIi,

Marienlyst’5 til Boesen Nielsen, 96 , 111«

Salg af parcel af matr. nr, 254a til Børge Petersen, 112, 133.
Salg af parcel ved T!L1, Marienlyst" til leif Piasmussen, 148 , 178,
Salg af parcel ved rTll0 Marienlyst" til Asger Jacobsen, 179.
Ændring af ej erlavsbetegnelse for UdesundToy og Bonderup, 105.
Indstilling om vurderingsdistrikter, 1225 154.

Udskrift af vurderingsforretning vedrørende areal af "LundebjerggårdT
,T141«
Hofgårdens parcelforening, 3 6 , 173.
Folkebiblioteket (Se biblioteksvæsen),
Forskelligt.
Andragende om indfødsret, 18, 180»
Andragende om biografbevillinger,, 8 0 , 182 ,
Andragende fra landinspektør Oltmann om at en n.edbrændt lade ej genop
føres, 134.
Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser, 23, 65, 123, 152?
Anlæg af minigolfbane ved "Bi-lidt ?% 3 8 .
Afholdelse af offentlige koncerter, 6 3 .
Hundeafgift, 116, 166,

Indstilling om vurderingsdistrikter, 122.
Beretning fra mødrehjælpen, 170.•>
Fredning,

Gader, veje cg kloakere
Uejsyn, 25;
Istandsættelse af Mågevej og Yibevej, 26,

- 3
Indstilling vedrørende opkrævning af kloakbidrag, 27 =
Indstilling om at overtage en del af koksvej som offentlig, 90«
Rensning af afløbsgrøft på nSt, Marienlystn, 36,
Eventuel anlæg af ny gade over matr c nr= 65a, 651 og 66, 41*
Kloakering af Rær geve iskvart er et og Nygade-Bruhnsvej m (v,, 51, 76 =
Ny gasledning i Solvej, 77=
Køl af areal til vejudvidelse af matr,, nr= 3a Bon&erup, Marie Chri
stensen, 73 c
K ød af skurv-)gr. og motorslåmaskine, 79®
Regulering af forrev på Esergevej. 74=
Skelvejens hovedistandsættelse, 75=
Åoprensningspligt, 110=
Motorafgift, 124=
Pasning af pumpestation, 151 o
HavnenHavnens regnskab 1950/51, 50=
Havnens overslag 1952/53, 163°
Indlemmels eo
Udesun&by landdistrikt indlemmet i købstaden 1 /4 1952, 1=
Udesundby landdistrikts regnskab 1950/51, 104?
Overtagelse af I/S Udesundby vandværk, 9=
Ændring af ejerlavsbetegnelse for landdistriktet, 105®
Hundeafgift i landdistriktet, 116=
J ernbanestationen«
Kasse- og regnskabsvæseno
Kommunens regnskab 1949/50, 4 6 =
Kommunens regnskab 1950/51, 92, 137 =
Socialregnskabet 1950/51, 91=
Kommunens overslag 1952/55, 162, 175?
Udesundby landdistrikts regnskab 1950/51, 104®
Havnens regnskab 1950/51, 50®
Havnens overslag 1952/53, 163=
Regnskab for sygebilen, 66=
Sygehusregnskab er , 67?
Kasseeftersyn på kæmnerkontoret, 86=
Huslejetilskud i hct~ byggestøttelovens bestemmelser, 30, 82.
Motorafgifts 124=
/s Kalvøen. 144r 156 =
Indstilling vedrørende ansættelse af rådhusbetjent, 107=

å

Optagelse af lån hos den kommunale lånefond, 168, l8l.
Hofgårdens parcelforening, 36, 173.
Efterbevillinger, 74 3 75, 92«

JirkSm og Izirkegår clc
Evt, kø o af grand ti
Forhøjelse af taksto

udvidelse af kirkegården, 115=
for gravsteders vedligeholdelse, 172,

Kød™ og nælkeivcntrol.

Legater.,
I,ønniiigeir
Aj.derstillsjg til driftsbestyrer St , Skaarup, 34*
Lønforhandlinger. 139 s 140, 153, 160, 161,
Ifering° vceseno
Andragende
Andragende
Andragende
Andragende
Andragende
10100 kg, ,
Andragende
Tilladelse
Tilladelse

om fornyelse af bevillinger til pølsehandel, 7, 138,
fra
om fornyelse af biografteaterbevilling,8C
om biografbevillinger, 80, 182,
fra
om tilladelse til at overtage taxa, 114*
fra
om tilladelse til bilkørsel med fuld last
127 o
om benzintank ved omkørselsvejen, 132,
til musik og dans, 33, 47, 89, 99, 118, 119, 129a, 129b,
til rutebilkørsel, 70, 71, 100, 106, 136*

Beværterbevillinger,

17, 32.,

Autorisation til elektriker Felix Frederiksen som elektrisk installa
tør, 22,
Mælkepriser, 130,
Opfyldning (afvanding).
Opfyldning og afvanding af grunde på Yibevej og Mågevej, 26,
Rensning af afløbsgrøft på St, Marienlyst, 36,
Erstatningskrav fra Carl Jespersen, Blødevej, 142,
Pensionerc
Pris er*
Detailpriser,

2.3, 55, 123, 152a

Mælkepriser, 130,
Rets™ og politivæsenc

!ro

Ru tebiistat lone n
katter og afgifter,

Sfterbetaling sf skatter, 54, 149*

-
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Skolevæsen,
Ovsrlærer Å« Kierkegaard-Hansen udnævnt til skoleinspektor i Haderslev, 6
lærerinde fru A, Kierkegaard-Hansen "bevilget afsked fra l/8 1951, 29,
Udnævnelse af overlærer, 94*
lærer Asger Jacobsen ansat som lærer fra l/ll 1951, 108.
Fru Agnes Giæsel ansat som timelærerinde fra l/ll 1951, 109*
Ansættelse af konsulent vedrørende særundervisning 102, 125, 158,
Indstilling vedrørende nye læreremledor, 159, 174«
Indstilling til "besættelse af lærerembede, 108.«
lønspørgsmål, 140, 153, 160, l6lff
Beretning om skole-tandplejen, 68„
Social forsorg«
Snedkerarbejdet på aldersrenteboligen, 45=
Aldersrenter til ikke 65 arige, 53, 93, 146«
Beretning fra socialkontoret 1950/51, 87.
Beretning fra mødrehjælpen, 170,
Refusionsregler i hc-nhold til byggestøtteloven vedrørende udgifter til
aldersrenteboliger, 88c
Socialregnskabet for 1950/51, 91=
Stadion,
Statslån,
Garanti for statslån til fire parcelhuse - Olaf Christensen, 21.
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matr. nr. 4b, l67e„
5
matr«, ni 254ops 169 (tial.
3

)

. matr« nr • 4a s 177«,
matr«. ;ur, I8b s 167 b«

matr . nr * 18 b , l67c0
Garanti for tillægslån i kreditforening, matr* nr . 254cu, Jens P«
Busen, 85«
Garanti for tillægslån i kreditforening. matr . nr * 254cz, Poul Nieln
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sen, 95,
Sygekassen.
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Sygehus- og sandhedsvæsen.
Indstilling fra sygehushestyrels en vedrørende nyanskaffelser, 49.
Regnskab fer sygebilen, 66c
Sygehusregnskaber, 67, 103?
Tilskud og understøttelser.
T jenestemændo
Ove Hansen ansat som kommuneassistent, 13.
Alderstillæg til driftsbestyrer Skanrup, 34.
Trafik- og færdselsforhold.
Andragende om tilladelse til rutebilkørsel, 24* 70, 71, 100, 106, 136.
Forhøjelse af takster for pakkebefordring med rutebil, 48 .
Tilladelse til Poul Nielsen til bilkørsel med fuld last 1C100 kg.,127.
Turistvæsen,
Valg.
Byrådsvalget den 15. marts 1951, 1, -2, 3, 4, 5,
Valg af medlemmer til ligningskommissionen, 12.
Valg af medlemmer til arbejdernes andelsboligforenings bestyrelse, 39°
Valg af vandtilsynsmænd, 40«
Valg af suppleant for hegnsynsmændene, 64 *
Valg af medlem til kornnævnet, 64 a.
Valg af medlem til huslejenævnet, 64 b.
Valg af medlem til Montebellos repræsentantskab, 72.
Berigtigelse af folketingsvalglisten, 1 8 3 *
Vurdering,
Indstilling om kommunens inddeling i to vurderingsdistrikter, 122^.154
Udskrift af vurderingsforretning vedrørende areal af T'lundebjerggård11
141.
Værker-, de kommunale.
Overtagelse af i/S Udesundby vandværk, 9«
G-aspris, 20, 157r
Ny gasledning i Solvej, 77,

1

År 1951 den 31. marts (lørdag) kl. 11—

afholdt det den 15. marts

1951 valgte byråd, der består af nedennævnte, møde:
Købmand Carl Bruun
Overlærer Smil Eetoft
Fhv. gårdejer Jakob Werdelin
Støberiarbejder Peter Jacobsen
Landsretssagfører Palme Å . Jensen
Brugsuddeler Chr. Jørgensen
Kriminalbetjent Gudmund Nørgaard
Forvalter Svend Olsen
Inspektør Aage Olsen
Typograf Jørgen Christiansen
Landsretssagfører Troels Barfoed.

1.

Borgmester. - Ved forhandling mellem grupperne var det vedtaget ikke
at foretage ændring, hvorefter følgende valgtes uden afstemning:
Købmand Carl Bruun.

2«

Valg af .1, .næstformand. - Gårdejer Jacob Werdelin.

3.

Valg af 2. næstformand. - Overlærer Emil Eetoft.

4.

Valg af medlemmer til stående udvalg og kommissioner. - Se bilag i
byrådsbog 1950/51.

5.

Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af byrådets møder. - Møder
ne afholdes den 2. mandag i hver måned kl, 19.
Mødet hævet,

Ifølge kongelig resolution af 17. marts 1951 er der truffet be
stemmelse om, at Udesundby landdistrikt fra 1. april 1951 at regne i kom
munal henseende indlemmes i Frederikssund købstadkommune, hvilket er med
delt i indenrigsministeriets bekendtgørelse af 21. marts 1951.
I den anledning afholdt det indtil 1. april 1951 fungerende byråd

2
mode den 31. marts 1931 kl. 12, hvori deltog aet afgående Udesundby land
distriktsråd samt som indbudte repræsentanter for indenrigsministeriet
kontorchef Edelherg og fuldmægtig Wahl og for amtsrådet, amtmand Saurbrey og amtsrådsmedlemmerne Emil Rasmussen, Hans Andersen og P. Koch.
Endvidere var indbudt amtsfuldmægtig Boech, købstadforeningens revisi
onsafdeling (revisor Sv, Jensen), de kommunale revisorer (overassistent
Brabrand Christensen og jernbanekontorist Knudsen)o Sognefoged Carl Pe
tersen, Udesundby, landsretssagfører 1. Barfoed, der er indvalgt i by
rådet fra 1. april 1951, stadsingeniør Harsløf. skoleinspektør Johansen,
driftsbestyrer Sv. Skaarup og fuldmægtig Sv. Dahl.
Borgmesteren bød velkommen og redegjorde for, hvorledes forhol
det tidligere havde været mellem de to kommuner fra meget gammel tid
og om tidligere indlemmelserc
Borgmesteren oplæste derefter den foretagne afleveringsforret
ning, findes i sær/bivtk, hvor efter distriktsrådets formand afleverede di
striktets aktiver, hvorefter borgmesteren erklærede indlemmelsen for
sket.
Mødet hævet.
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Byrådsmødet den 16= april 1951=
6.

(J.nr. 851.111) Meddelelse fra undervisningsministeriet om, at over
lærer A . Kierkegaard-Hansen er udnævnt til skoleinspektør i Hader
slev. - Til efterretning.

7.

(J.nr. 754.2) Andragende fra 1= P. Wilhelmsen om fornyelse af bevil
ling til pølsehandel. - Anbefales.

8.

(J.nr. 758.16) Andragende fra E. Prost Hansen om fornyelse af Bio
graf teater! evilling. - An!efales.

9.

(J.nr. 778.31.075.5) Anmodning fra i/S Udesundby vandværk om, at
kommunen vil overtage værket - jfr. indlemmelsesvilkårene. - Imøde
kommes, idet udvalget for de kommunale værker fremkommer med over
tagelsesforretning.

10.

(J.nr. 797) Andragender fra J= Blunch og Georg Andersen om dispensa
tion fra strandhyggelinien vedr. opførte garager ved Strandvejen. Udsættes til Byplanudvalgets' udtalelse.

11.

(J.nr. 759) Skrivelse fra grundejere ved Solvej og Kocksvej med pro
test mod opførelse af en cementfabrik på det af murermestrene, Brød
rene Sørensen tilhørende areal ved Kocksvejs forlængelse. - Da grun
den er solgt til opførelse af et cementstøberi, kan der ikke nu fo
retages noget i sagen, men det må være en forudsætning, at fabriken
ikke laver mere støj end lignende fabriker.

12.

13.

(J.nr. 713.027.13) Valg af medlemmer til li gnings kommis sionen. Følgende valgtes:
Suppleanter:
Købmand V. Rieneck

-

Bagermester S. Jartved
Murermester C. Andreasen

-

Manufakturhdl. Dahl Madsen
Jernbanekontorist V. Knudsen

-

Formand Carl Johans en

-

Snedkersv. Engelbreth Petersen

Støberiarbejder P. Jacobsen

-

Arbejdsmand Flodin Larsen.

Overass. Brabrand Christensen
Sognefoged Carl Petersen
Mekaniker Daniel Jensen
Tømmerhandler Holten Lange

(J.nr. 08) Indstilling om, at kontorassistent Ove Hansen ansættes
som kommuneassistent fra 1, april 1951. - Indstillingen vedtoges.

14=

(J.nr. 778.5) Andragende fra A, Simonsen, Søvej, om tilladelse til
at inddrage et værelse af en 2 værelses lej lighed under sin egen
lejlighed. - Bevilges.

15.

(J.nr. 778.5) Andragende fra Henry Jørgensen, Solvej 11, om tilla
delse til at inddrage en 1 værelses lej lighed under sin egen lejlig
hed. - Bevilges.

-

16„

4

»

(J.nr. 778.5) Andragende fra Georg Nielsen, Bakkevej 1, om tilla
dels e til at inddrage 1 værelse af en 2 værelses lejlighed ander
sin egen lejlighedo - Bevilges«

17=.

(J»nr0 76l) Andragende fra E« Nicolaisen om fornyelse af beværterhevilling til hotel TTIsefjordnc ~ Bevilges for 2 år, da pågælden
de har lovet at forbedre garderobøforholdene* Der vil derefter bli
ve taget ny stilling til spørgsmålet om yderligere forbedring af
garderobeforholdene og toiletforholdene.

l8c

(J ,nr o 756) Andragende fra
om. indfødsreto - Anbefales med
10 stemmer - landsretssagfører P. A c Jensen stemte ikke«

19«

(J =nr* 073c511 o1} Sag vedia erhvervelse af matr« nrc l6c_ Udesundby tilhørende direktør
- Det vedtoges at svare, at
man ikke har interesse i at erhverve arealet for de forlangte
75.000 kr,

20<,

(J.nr« 824° 111«8) Indstilling om, at gasprisen fra og med aflæs
ningen i juni måned forhøjes med 5 øre til 55 øre pro m'pe - Ind
stillingen vedtoges - Christiansen stemte ikke«

21«

(J.nr, 778o532o 1 (-4) 2 c behandling af andragende fra blikkensla
germester
cm statslån til opførelse af 4 parcel
hus e0 - Anbefales under forudsætning af, at der opnåss en tilfreds
stillende ordning med hensyn til vejanlæg, gas- og vandledninger
samt kloakledninger o Man påtager sig den nødvendige garanti«

22.

(J.nr. 7!202) Andragende fra elektriker
om au
torisation som elektrisk installatøro ~ Udvalget for de kommunale
værker indstiller, at autorisationen meddeles, men da pågældende
agter at tage bopæl i Oppe-Sundby kommune, meddeles det ham, at
han ikke kan påregne at få arbejde, som skal betales af Frederiks
sund kommuneo - Udvalgets indstilling vedtoges o
Mødet hævet.
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Byrådsmødet den 15. maj 1951*
23*

(J.nr. 824=5) Statistiske, efterretninger vedr. detailpriser. fil efterretning.

24*

(J *nr c 811.113) Skrivelse fra trafikudvalget øm, at andragende om
rutebilkørsel fra Søborg til Frederikssund er nægtet. - Til efter
retning«

25.

(J.nr, 811.121.2) Udskrift af vejsynsprotokolien. - Godkendes, idet
opmærksomlieden henledes på, at der hør være en "bom for enden af
Tårnvej, og at græsset på Højdevejs fortove hør fjernes.

26.

(J.nr. 811.111. (811.111.3) Skrivelse fra ministeriet for offentli
ge arbejder om, at ministeriet formener, at udgifter ved istandsæt
telse af Mågevej og Vibevej herunder også afvanding alene påhviler
de tilstødende grundes ejere. - Til efterretning. Det vedtoges at
undersøge om sælgerne af grundene i sin tid har forpligtet sig til
af hensyn til gas- og vandledningerne at fylde yderligere 20 cm.
jord på vejene.

27.

(J.nr. 777.7) Indstilling fra kloakudvalget om, at der som kloakbi
drag opkræves 50 o/oo af stigningen i ejendomsskylden« - Indstil
lingen vedtoges enstemmigt.

28.

(J.nr. 778.511) Indstilling om godkendelse af opførelse af hus på
matr o nr. 14b:g tilhørende murermester Heering« - Go dkendes.

29.

(J.nr. 851.112.52 ( 851«11.082.8) Andragende fra lærerinde, fru
om afsked fra 1. august 1951. - Andragendet
bevilges.

30.

(J.nr. 778.532.2) Andragende fra
om husleje
tilskud i Nørreparken. Da pågældende ikke har boet i kommunen i
3 år, kan kasse- og regnskabsudvalget ikke anbefale. - Kan ikke be
vilges o

31.

(J.nr. 778.5) Andragende fra fabrikant Vi H u m Petersen om godken
delse af opsigelse af cykelsmed

som lejer i ejendommen

Byvej 53 på grund af vanrøgt. Kasse- og regnskabsudvalget indstil
ler, at opsigelse ikke godkendes« - Indstillingen vedtoges.
32,

(J .nr. 76l) Andragende fra
om beværterbevilling
til hotel "Dannebrog*1, som han har forpagtet« Da toiletforholdene
endnu ikke er bragt i orden, indstilles det, at bevillingsnævnet
giver en bevilling for 3 måneder, hvorefter der tages endelig stil
ling til sagen. - Bevillingsnævnets udtalelse tiltrædes«

6

33.

(J.nr. 761) Andragende fra E» Bendsen om beværterbevilling til Ty
ro ler ha lien og om tilladelse til offentlige haller. - Anbefales.

34.

(J.nr, 08 (087.41) Andragende fra driftsbestyrer
om et al
derstillæg. - Udvalget for de kommunale værker anbefaler, - Bevilges.

35.

(J.nr. 777.81) Fornyet behandling af ansøgninger fra isenkræmmer
J. Blunch og fabrikant Georg Andersen om dispensation fra strand
byggelinien.- Byplanudvalget udtaler, at man under hensyn til den
skæmmende bebyggelse, der i forvejen findes i det pågældende områ
de, ikke ønsker at tage stilling til spørgsmålet om dispensation
for den ulovligt opførte garage, men må have dette overladt til mi
nisteriet og at der gøres opmærksom på,, at der ikke kan ydes er
statning for garagens fjernelse i tilfælde af vejudvidelse, såfremt
garagen nu får lov til at blive liggende. -

Byplanudvalgets udta

lelse tiltrædes, idet man dog ikke anfører den i første stykke
nævnt e begrundelse.
36.

(J.nr. 073.51) Hofgårdens parcelforening anmoder om at foranledige
en rørlagt afløbsgrøft på St. Marienlyst's areal renset og istand
sat. - Oversendes til va ndt i Isynsmænd en e til erklæring.

37.

(J.nr. 778.5) Andragende fra arbejdsmand Helge Sørensen om tilla
delse til at nedlægge en eet værelses lej lighed i ejendommen Blødvej nr. 7. - Boliganvisningsudvalget bemyndiges til at afgøre sa
gen.

38.

(J.nr. 855.3) Politirapport vedr. anlæg af en minigoIfbane ved
T,Bi-lidt"o - Byrådet har intet at erindre, idet man dog henleder
opmærksomheden på færdselsforholdene.

39.

(J.nr. 778.532) Valg af medlemmer af arbejdernes andelsboligfore
nings bestyrelse. - Nørgaard og arbejdsmand Plodin Larsen valgtes.

40.

(J.nr. 79*075.16) Valg af vandtilsynsmænd. - Werdelin og arbej dsmand Plodin Larsen valgtes.

41.

(J.nr. 777.81) Slagtermester Axel. Larsen, der eventuelt vil er
hverve ejendommen matr. nr. 65a, 65b og 66 bygr., fremsender en
skitse, der viser muligheden for anlæg af en ny vej fra Jernbane
gade til Predens gade og forespørger, om han ved ny bebyggelse af
grunden kan regne med at få byggetilladelse og forespørger, om kom
munen vil erhverve det areal af ejendommen, der skal afgives til
den nye vej,- Byplanudvalget indstiller, at den på skitsen viste
vejføring i hovedsagen godkendess men at man ikke tager stilling
til erhvervelse af vejarealet, før bygningerne er nedrevet. Udvalgets indstilling vedtoges«

7
$2.

(J.nr. 778.532«3~ 4) Andragende fra arkitekt P. Mangor om statslån
til opførelse af eget parcelhus på matr. nr. 14ay mark j. - Sagens
overgang til 2. "behandling vedtoges.

(43.

(J.nr. 778.5) Andragende fra Aage Irgens om tilladelse til at ind
drage en eet værelses lejlighed under den i ejendommen værende for
retning. - Da lejligheden er meget dårlig, "bevilges andragendet.

44»

(J.nr. 778.5} Andragende fra F. I„ 0. M. A . om godkendelse af, at
ejendommen matr. nr. l8au, l8ax Udesundhy "betragtes som tjenestebo
liger. - Retoft foreslog, at man henholder sig til "byrådets tidli
gere stilling og nægter andragendet. Forslaget forkastedes med 5
stemmer mod 6. Borgmesteren foreslog,, at tilladelse gives linder
forudsætning af, at et andet af de F . L 0, M . A . tilhørende huse
med tjenestebolig afhændes. Dette forslag vedtoges med 6 stemmer
mod 5.

45.

(J.nr. 848.431.073=545) Retoft henstillede til det sociale udvalg
at undersøge kvaliteten af det på alders r ent eboli gen udførte sned
kerarbejde. - Det vedtoges at undersøge sagen. Udvalget er iøvrigt
opmærksom på forholdet.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 11. juni 1951.
46.

(J.nr. 073=526} Indenrigsministeriet tilbagesender i godkendt stand
kommunens regnskab for 1949/50 og henleder opmærksomheden på, at
de kommunale revisorer skal give påtegning ved kasseeftersyn. til efterretning.

47.

(J.nr. 76l) Andragende fra nBi-lidtTS om tilladelse til musik og
dans og åbningstid til kl« 1 een gang om ugen. Kasse- og regnskabs
udvalget indstiller, at tilladelse til musik og dans gives for ti
den indtil 1. oktober 1951 mod en afgift på 100 kr * Forlænget åb
ningstid kan ikke anbefales« - Udvalgets indstilling vedtoges.
Politimesterens opmærksomhed henledes på,, at der ikke - af hensyn
til sygehuset - er unødig støj ved lukketid«

480

(J.nr. 8ll.113) Andragende fra rutebilejerne om forhøjelse af tak
sterne for pakkebefordring, således at taksterne bliver som i Hi 1lerød og Roskilde. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at
andragendet bevilges« - Bevilges.

- 8 -

49*

(J.nr. 842.11) Indstilling fra sygehusbestyrelsen vedr« indretning
af forbindelsesbro mellem køkkenbygning og sygehuset m, v 0 for en
anslået udgift på ca» 36«000 kr. - Vedtoges.

50o

(J.nr. 813=12.073=526) Havnens regnskab 1950/51. - Godkendes.

51.

(J.nr. 777.7) Indstilling fra kloakudvalget om, at et projekt vedr.
kloakering af Færgevejskvarteret og Nygade - Bruhnsvej m. v. frem
sendes til behandling af en landvæsenskommission. - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.

52.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Meddelelse om, at der er bevilget snedker
, Engbæk, et statslån, stort 9900 kr. til parcelhus
på matr. nr, l8cf Udesundby, - Til efterretning.
om aldersrente. - Bevilges

53.

(J.nr. 848.431) Andragende fra
enstemmigt.

54.

(J.nr. 713.029=4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbe«
taling (1940/41 - 1945/46) for :
Kommuneskat
Menighedsbidrag
Bødetillæg
Renter

1457.82 krr
61,79 n
1457.82 "
383,77 n
3361, 20 kr,

Indstillingen vedtoges.
55«

(J.nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende fra arkitekt
om stats lån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 14a,y
markj. - Det vedtoges at påtage sig den påregnede garanti,

56.

(J.nr. 073.511.2) A/s Hother Neckelmann forespørger, om man vil
sælge ca. 1 td= land af matr. nr. 51 markj.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man under hensyn til, at arealet ikke
straks agtes bebygget,ikke for tiden sælges. - Udvalgets indstil
ling vedtoges. Der forhandles med a/s, forinden arealet evt. sæl
ges til anden side.

57.

(J.nr. 778.5) Andragende fra arbejdsmand
Kocksvej 8 , om tilladelse til at opsige sin lejer arbejdsmand
- Kan ikke bevilges.

58.

(J.nr. 778.5) Andragende fra snedkermester Sophus Christensen om
tilladelse til at inddrage en eet-værels es lej lighed i sin ejendom,
Kirkegade 12« - Bevilges.

-

59*

9

-

(J-nr* 778.5) Andragende fra Hans Ro Lange om tilladelse til at
inddrage en ledigt!livende 2 værelses lej lighed under kontorerne.Bevilges.

60•

(J onr. 778.5) Andragende fra købmand
om tilladelse til
sammenlægning af sin egen og Barbermester
lejligheder i
ejendommen Prederiksborggade 14. - Kan ikke Bevilges,

61.

(J.nr. 778.5) Andragende fra Bådebygger Brandt-Møller om tilladel
se til at inddrage en ledig 2 værelses lejlighed i sin ejendom
Pærgevej 1 7 0 - Bevilges,

62.

(J.nr. 073.511.1) A/S F.I.O.M.A. tilbyder at sælge grunden matr.
nr. 16c af UdesundBy for en pris af 50.000 kr. - Sagen udsættes.Det un
dersø'ge's,-oui de påhvilende servitutter forhindrer f . eks. opførelse
af Bygninger til Brug for en offentlig institution.

63.

(J.nr. 854) Musiker
“
"
søger om et tilskud på indtil
1000 kr. til afholdelse af 3 offentlige koncerter. - Overlades
til kasse- og regnskaBsudvalgets afgørelse.

64•

(J.nr. 8ll.111.9) Valg af suppleant for hegnsynsmændene. - Tøm
rermester Ni lansen valgtes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13. august 1951.

64a. (J.nr. 823.12.075.15) Valg af medlemmert.il kornnævnet:
Phv. slagteriarbejder Oluf Petersen.
LandBoforeningen har valgt:
Gårdejer Oarl Petersen, Dybendal.
Husmandsforeningen har valgt:
Parcellist Alfred Christiansen, Christiansholm. Slagteriarbejder Oluf Petersen er valgt til formand.

64B. ( J . n r 7 7 8 c 5.075.15) Valg af medlemmer til huslejenævnet.- Kasseog regnskabsudvalget indstiller følgende:
Suppleanter;

Pormand:

Landinsp. HoIland-Mø lier

Medlemmer: Phv. værkfører P. ÅaBerg

(grundejerf. formand)
Murer Oskar Nielsen v
llejerforen, formand)

Tiltrædes.

Sparekassédir.Frede Pedersen
Murermester Kai Sørensen

Uddeler Chr. Jørgensen, -

10
65.

(J.Nr. 8 24»5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning,

66.

(J.nr. 842.11) Regnskat for sygebilen. - Til efterretning,

67.

(J.nr, 842.11.073,526) Regnskab og beretning fra amts- og "by-syge
huset i Frederikssund. - Til efterretning.

68.

(J.nr, 851.172) Indberetning vedrørende skoletandplejen. - Til ef
terretning,

69.

(J.nr, 853) Skrivelser fra statsministeriet angående nægtede disi
pensationer fra bestemmelserne om strandbyggelinien vedr. matr.
nr. 29e, l6c[ og l6ag af Udesundby. - Til efterretning,

70.

(J.nr. 811.-113) Andragende fra rutebilejer P. Chr. Pedersen om
tilladelse til rutebilkørsel Frederikssund - Ballerup. - Anbefales
med 6 stemmer mod 5 (den socialdemokratiske gruppe).

71.

(J.nr. 8ll,113) Andragende fra vognmand Helge Olsen og chauffør
Aksel Emil Olsen om: tilladelse til omnibuskørsel Helsinge - Frede
rikssund - Holbæk, - Anbefales enstemmigt,

72.

(J.nr. 842,21) Valg af et medlem til VMontebellons repræsentant
skab, Helsingør byråd foreslår borgmester Sig. Schytz. - Tiltræ
des .

73.

(J.nr. 8 11.112) Indstilling fra vejudvalget om overtagelse af
2
1500 m af matr. nr, 3a Bonderup tilhørende fru
til vejudvidelse v/ G-ræse bro for et beløb af ca. 800 kr. - Ud
valgets indstilling vedtoges.

74*

(J.nr, 811.111) Indstilling fra vejudvalget om regulering af for
tov på Færgevej, således at det i budgettet for 1950/51 afsatte
beløb 8000 kr. til flisebelægning anvendes også til udvidelse, og
at udgifterne til den resterende flisebelægning opføres på budget
tet for 1952/53. - Indstillingen vedtoges.

75.

(J.nr. 8ll,111) Regnskab for Skelvejens hovedistandsættelse. Netto
udgiften andrager 20.823,8l kr. eller 823.81 kr. mere end angivet
i kendelsen. Vejudvalget indstiller at kommunen betaler den indtraf
ne fordyrelse, hvorefter udgifterne fordeler sig således:
13.323,81 kr.
Frederikssund kommune
Overretssagfører Hø eg lorentzan
3 .000,00 "
Sparekass ebestyrer Vi Ih, Petersen
3 .000,00 "
Manufakturhandler Dahl Madsen
750.00 n
Chauffør Hans lårs en
750.00 11
Indstillingen vedtoges.

11
76.

(J.nr, 777.7) 2. "behandling af indstilling fra kloakudvalget vedr,
kloakering af Færgevej skvarteret, Nygade, Bruhnsvej m, v. - Sagen
oversendes til landvæsenskommissionen til "bedømmelse.

77.

(J.nr. 8ll.111 (824.111.332) Indstilling om nedlægning af ny gas
ledning i Solvej. Udgift 7000,- kr. afholdes af gasværkets forny
elsesf ond. - Indstillingen vedtoges,

78.

(J.nr. 073.51 (073.511.2) 1. behandling af indstilling om afhændel
se til lærer
, af en byggegrund på hjør2
net af Falkenborgvej og Markleddet stor 800 m for en pris af
3,75 kr. pr. m

o eller

ialt 3000 kr,, der betales kontant. - Sagens

overgang til 2. behandling vedtoges.
79.

(J.nr. 811.073.53) Indstilling fra vejudvalget om anskaffelse af
skurvogn og motorslåmaskine. Udgiften andrager 5475 kr. og det ind
stilles, at beløbet afholdes af det på kt. 18-4-2-2 afsatte beløb
på 6000 kr. til fli s eb elægning på Bøgealle, - Indstillingen ved
toges .

80.

(J.nr. 758,16) Andragende fra Arbejdernes fællesorganisation om
biografbevilling. Biografudvalgets flertal går imod bevillingen,
medens overlærer
kan anbefale andragendet. - Man vedtog
med 6 stemmer mod 5 ikke for tiden at anbefale andragende om bio
grafbevilling.

81.

(J .nr o 784.08) Indstilling fra brandkommis sionen om forhøjelse
af lønninger for brandvæsenet. Udskrift af forhandlingsprotokol
fra mødet den 13. juni 1951. - Kommissionens indstilling vedtoges.

82.

(J.nr. 778.532.2) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalgst om
anvendelse af byggestøttelovens bestemmelser vedrørende husleje
tilskud. - Indstillingen vedtoges.

83a. (J.nr. 778.5) Andragende fra Jens Nielsen, KaIvøvej 5, om tilladel
se til at nedlægge ledig lejlighed i sin ejendom, - Bevilges.
83b. Andragende fra formand
om, at hans datter, der er
ugift, må blive anerkendt som berettiget til selvstændig lej lig
hed. - Bevilges.
84.

(J.nr. 778.532,1 (-4 ) 1. behandling af andragende fra pølsemager
om statslån til opførelse af et parcelhus på matr.
nr. 2341 af købstadens bygrunde. - Sagens overgang til 2. behand
ling vedtoges.

12
85.

(J.nr. 073.5) Andragende fra fabrikant
om tilladel
se til at optage tillægslån i kreditforeningen på ca. 3500 kr.
mod pant i ejendommen matr. nr. 254cu, i hvilken kommunen garan
terer for statslån.- Bevilges,
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 10. september 1951.
86.

(J.nr. 073.526.5) Beretning vedr. kasseeftersyn m. v. på kæmner
kontoret. - Til efterretning.

87.

(J.nr. 84.077.7) Beretning fra socialkontoret for 1950/51. - Til
efterretning.

88.

(J.nr. 848.431.073.545) Indstilling om, at man vælger reglerne
vedrørende statsrefusion for udgifter ved aldersrenteboligerne
i h. t . byggestøtteloven. - Indstillingen vedtoges.

89.

(J.nr. 761) Andragende fra E, Bendtsen om tilladelse til at holde
nTyrolerhalienn åben i september. - Bevilges som hidtil.

90.

(J.nr. 8ll.111 (8ll.111.2) Indstilling om at overtage den yderste
del af Kocksvej som offentlig, mod at 5 grundejere betaler 2100 kr.
og kommunen 1500 kr. - Indstillingen vedtoges, idet kasse- og
regnskabsudvalget dog bemyndiges til at undersøge konsekvenserne
og evt. foranledige arbejdet igangsat.

91.

(J.nr. 84.073.526) Socialregnskaberne for 1950/51. - Godkendes.

92.

(J.nr. 073.526) Kommunens regnskab for 1950/51. - Godkendes, idet
udgiftsoverskridelserne ialt 131.124 kr. efterbevilges.

93.

(J.nr. 848,431) Andragende fra
enstemmigt.

94-

(J.nr, 851.111) Ansøgninger til et ledigt overlærerembede.
Skolekommissionen indstiller følgende:
Nr. I. Marie Madsen
n

om aldersrente. - Bevilges

2o

"
3.
Frk. Madsen kaldes fra 1, oktober 1951.

13
93.

(J.nr. 073.5) Andragende fra Hikkensla germester
om
tilladelse til at optage tillægslån i Østifternes kreditforening
i ejendommen matr. nr. 254cz„ i hvilken kommunen garanterer for
statslån.- Anbefales.

96.

(J.nr, C73.51 (073.511.2) Indstilling om afhændelse af en parcel
ved II. Marienlyst, stor oa. 2000 m

p

for 12.000 kr* på sædvanlige

viIkår til autoforhandler :
- Sagens overgang til
2. behandling vedtoges, idet man dog ønsker at sælge yderligere
500 m^ for ca„ 4,00 kr. pr. m*%
97.

(J.nr. 073.51 (073.511.2) 2. behandling af indstilling om afhændel
se af en grund på hjørnet af Falkenborgvej og Markleddet til lærer
Jørgensen, Yester Tørslev. - Indstillingen vedtoges.

98.

(J.nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende fra pølsemager
om statslån til opførelse af et parcelhus på matr.
nr. 2341. ~ Andragendet anbefales og man vedtog at påtage sig den
forudsatte garanti.

99.

(J.nr. 761) Andragende fra hotel Dannebrog om tilladelse til at
holde dansant hver torsdag mod entre. - Bevilges, idet der dog
ikke må tages entre.

100.

(J.nr. 8ll.113) Andragende fra vognmand Hans Simons en om tilladel
se til overtagelse af byomnibusruten og udvidelse af ruten til
Oppe-Sundby villaby. - Bevilges.

101.

(J.nr. 778.532) "Rosenvængetn ansøger om godkendelse af en merud
gift på 58,700 kr. vedr. centralkø leanlæg og bøgetræsgulve. Anbefales.

J.02,

(J.nr. 851.915.1) Sag vedr. ansættelse af en konsulent vedr. sær
undervisning. - Det vedtoges at tiltræde, at lærer Holger Rasmus
sen ansættes og kommunen deltager i udgifterne sammen med Frede
riksværk og Hillerød i forhold til elevantallet, for så vidt an
går forskellen mellem skoleinspektørløn og amtsskolekonsulentløn.
Mødet hævet

-
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Byrådsmødet den 8. oktober 1951.
103.

(J.nr. 842.11.073.526) Meddelelse om kommunens andel i underskud
det vedr. amtets sygehuse og tuberkuloseafdelinger. - Til efter
retning.

104.

(J.nr, 072,8) Regnskab fra Udesundby landdistrikt for 1950/51. til efterretning.

105.

(J.nr. 713.111 (072.8) Meddelelse fra landbrugsministeriet, om
at ejendomme i Bonderup by og Udesundby by er opført i matrikelen for Frederikssund købstad med ej erlavsbetegneIs en Bonderup
og Udesundby under Frederikssund købstads markjorder. - Til efter
retning.

106i

(J.nr. 811.113) Andragende fra D. S. B. om tilladelse til rute
bilkørsel Frederikssund - Ballerup. - Andragendet anbefales, idet
man gør opmærksom på, at man tidligere har anbefalet et andragen
de fra en privat mand om ligende rute, men at man foretrækker,,
at andragendet fra D, S. B. bevilges, - landsretssagfører P. A .
Jensen mener, at sagen kun bør tages til efterretning, indtil sa
gen foreligger fra tra fi ku dvaIget,

107.

(J.nr. 08) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der efter
fyrbøder
død ansættes en rådhusbetjent i, IX løn
klasse: 2400 kr., stigende hvert 3. år med 300 kr. til 3300 kr.
med fradrag af 600 kr. for bolig, lys, gas og varme. Pågældende
skal påtage sig rengøring af rådhuset og pasning af centraIvarmeanlæget samt budtjeneste på kæmnerkontoret. - Indstillingen
vedtoges.

108.

(J.nr. 851.112,4) Indstilling til besættelse af et lærerembede;
Nr. 1 - Asger Jacobsen
n 2 n 3 Det vedtoges at ansætte nr. 1 fra 1, november 1951.

109«

(J.nr. 851,112,52) Indstilling til besættelse af et timelærerindeembede. Der er kun en ansøgning, nemlig fru Agnes Giæsel, der
indstilles. - Det vedtoges at ansætte fru Agnes Giæsel fra 1. no
vember 1951.

110.

(J.nr. 797) landsretssagfører Barfoed foreslår, at den ved køb af
matr. nr. 28a tilbageholdte købesum 4000 kr. udbetales til Kornerup-Kocks dødsbo med fradrag af 1000 kr., og at kommunen herefter
overtager åoprensningspligten - og tilbyder endvidere at overdra

15
ge kommunen ejendomsretten til matr. nr. 30a, 20af og 19a mark j.
{Diget) uden vederlag. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at
sagen ordnes som foreslået. - Tiltrædes.
:111.

(J.Nr. 073.51) 2. "behandling af indstilling om afhændelse af en
parcel af LI. Mari enlyst til autoforhandler Boesen-Niels en. Indstillingen vedtoges.

112.

(J.nr. 073.51) Indstilling om afhændelse af en parcel af matr.
2
P
nr. 254a ved Skelvej en - stor ca. 800 m for 3 kr. 15 øre pr. m
eller ialt 2520 kr., der "betales kontant - til "bådebygger
- Sagens overgang til 2. "behandling vedtoges.

113.

(J.nr. 073.511.1) landinspektør
tilbyder at afhænde
2
29*155 m af Lundebjerggaard (det areal, der ikke kan anvendes
til bebyggelse) for 27.463 kr., og andrager samtidig om tilladel
se til opførelse af en benzintank ved hjørnet af Islebjerggaardsvej og Omkørselsvej en. - Prisen må anses for at være for høj, og
kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at forhandle om en
billigere pris.

114.

(J.nr. 811.122.3) Andragende fra vognmand Aage Thorsbakke om god
kendelse af, at han har overtaget vognmand Børge Larsens taxa. G-odkendes.

115.

(J.nr. 073.511.1) Købmand
tilbyder at sælge grun
den matr. nr. 227h, 227v og 228_e bygr., stor 1092 m 2, der er be
regnet til udvidelse af kirkegården for en pris af ca. 10.000 kr.
Prisen må anses for at være for høj og kasse- og regnskabsudval
get bemyndiges til at forhandle om en billigere pris.

116.

(J.nr. 713.13) Sag vedr. hundeafgift i det indlemmede Udesundby
landdistrikt. - Hundeafgiften beregnes som i Frederikssund, dog
kun i Engbæk.

118.

(J.nr. 76l) Andragende fra hotel Dannebrog om tilladelse til at
afholde bal hver torsdag aften. - Udsættes.

119«

(J.nr. 761) Andragende fra "Bi-lidtT1 om tilladelse til at afhol
de bal en gang ugent lig. - Udsættes.
Mødet hævet

-
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Ekstraordinært byrådsmøde den 22. oktober 1951.
|

21 .

(J.nr, 778.5) Andragende fra købmand N. Koldborg om tilladelse til
at nedlægge sin lejlighed i ejendommen Frederiksborggade 14. - Bo
liganvisningsudvalget kan ikke anbefale. - Det vedtoges ikke at
imødekomme andragendet.

122«

(J.nr. 713.111) Indstilling fra vurderingsformanden om, at kommu
nen deles i 2 vurderingsdistrikter, således at skellet mellem di
strikterne bliver omkørselsvejen, en linie øst og syd om matr. nr.
3g markj. derfra forbi kirkegården og Ventevej„ - Forslaget tiltræ
des, Til nye vurderingsmænd valgtes;
Gårdej er Alfred Lars en, suppleant parcellist Jens Andreasen,
støberiarb. P. Jacobsen, suppleant former Anker Petersen,
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. november 1951.

123 .

(J.nr, 824.5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

124 .

(J.nr. 713.13) Meddelelse om rest på motorafgift for 1950/51,
12.080 kr. - T i l efterretning.

125 .

(J.nr, 851.915.1) Meddelelse om, at lærer

fra

1. oktober 1951 er ansat som konsulent for særundervisningen i
Frederiksborg amt. - Til efterretning.

126.

(J.nr, 778.532) Meddelelse om, at udgiften ved evt. installation:*
af køleanlæg m, v, i "Rosenvængetn ikke kan medregnes ved bereg
ning af stats lån, - Til efterretning.

127 .

(J.nr, 073,537) Andragende fra vognmand Poul Nielsen om tilladelse
til at køre med en bil, der med fuld last vejer 10.100 kg. - Intet
at erindre.

128.

(J.nr. 778.5) Andragende fra politimesteren om tilladelse til ned
læggelse af lej ligheden bag politistationen. - Kan ikke f . t , imøde
kommes ,

|-29§.' (J.nr, 76l) Andragende fra hotel Dannebrog om tilladelse til musik
og dans en gang om ugen mod entre. - Bevilges indtil videre mod
ep afgift på 10 kr» pr, gang.
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[l29b

(J.nr. 76l) Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til musik og
dans en gang om ugen« - Bevilges mod sædvanlig afgift,

:130, (J.nr. 778.2) Ansøgning fra andelsmejeriet "Ma giehø jn om godkende!
se af, at udbragt mælk forhøjes med 1 øre pr. flaskeenhed. - Bevil
ges.

131 .

(J.nr. 777.81) Indenrigsministeriet tilbagesender byplanforslage
ne vedr0 kvartererne ved Rosenveenget og Bøgebakken med redaktio
nelle ændringer. - Ændringerne tiltrædes.

[132. (J.nr. 073.511.1) Sag vedr. evt„ overtagelse af en del af "lundebjerggårds" jorder i.v.- Det indstilles, at man anmoder vurderings
kommissionen om at fastsætte prisen på det areal, der er udlagt
som "grønt område". Endvidere at man ønsker Kocksvejs forlængelse
forlagt mod øst, således at den udmunder vinkelret på Omkørsels
vejen, og endelig at man ikke godkender, at der placeres en benzin
tank på hjørnet af Omkørselsvej en og "Sygehusvej en". - Indstillin
gen vedtoges.

133 .

(J.nr. 073.51) 2. behandling af indstilling om salg af grund ved
Skelvej en til bådebygger Børge Petersen. - Indstillingen vedtoges.

134 .

(J.nr, 778,511) Andragende fra landinspektør 0 ltmann om anbefaling
på et andragende vedr. tilladelse til at undlade genopførelse af
en nedbrændt lade. - Anbefales,

135.

(J.nr. 073.51 (073.511.1) Sag vedr. erhvervelse af den købmand
tilhørende grund matr. nr. 227h, 227v og 228e
bygr. - Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 10. december 1951.

136 .

(J.nr. 811.113) TrafikudvaIget meddeler tilladelse til
til kørsel med "bybussen”, - Til efterretning.

137 . (J.nr. 073,526) Kommunens regnskab for 1950/51 til decision. Revi
sionen har ikke gjort antegnelser.- Decision afgaves,

138 .

(J.nr. 754=2) Andragende fra 1, G. Dobel om fornyelse af tilladel
se til at forhandle pølser. - Anbefales.
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139*

(J.nr. 087.41) Købstadforeningen forespørger, om man er interesse
ret i assistance ved lønforhandlinger med fagorganisationerne. Besvares "bekræftende.

:140.

(J.nr. 851, ll.O87.4i) /indragende fra lærerrådet om et personligt
kommunalt løntillæg, der vil give lærere med 15 års anciennitet
overlærerløn. - Det vedtoges at sende sagen til kølstadforeningen
til udtalelse.

141.

(J.nr. 073.511.1) Udskrift af vurderingsforretning vedr. areal af
Lundeb jerggård. Erstatningen er fastsat til 5000 Irr. pr. ha. og
2
det til vejadgangen udlagte areal til 2 kr. pr. m eller ialt
16.400 kr. - Til efterretning.

142.

(J.nr. 792) Skibstømrer
stiller krav om en erstat
ning på mindst 2000 kr« i anledning af, at hans ejendom Blødvej
nr. 5 synker, efter hans opfattelse på grund af den af kommunen
foretagne opfyldning på naboejendommen. Kasse- og regnskabsudval
get indstiller, at sagen afvises, da det er konstateret, at hele
"Blødearealet!T synker« - Udvalgets indstilling vedtoges med 10
stemmer. Barfoed stemte ikke.

143.

(J.nr. 778.5) Frederiksborg amts spare- og lånekasse andrager om
godkendelse af, at et væreIse i den i ejendommen Jernbanegade 24
til ejendomsmægler Norborg udlej ede lej lighed bruges som kontor.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man ikke godkender, at
et værelse bliver udlejet som forretningslokale (kontor), - Udval
gets indstilling vedtoges.

144«

(J.nr. 073.5) Andragende fra a/s Kalvøen om garanti for et lån
på ca. 80.000 kr. til opførelse af en pavillon« - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges, idet man udtaler sin vilje til at kau
tionere for et lån på indtil 120.000 kr,

145.

(J.nr. 778.532) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om
statslån til opførelse af flere ejendomme med ialt 47 lejligheder
og 2 butikker. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

146.

(J.nr. 848.431) Indstillinger om bevilling af aldersrente til
2 ikke 65-årige kvinder. - Indstillingen vedtoges enstemmigt.

147.

(J.nr. 073.511.1) 2. behandling af indstilling om erhvervelse af
den købmand Charles Blicher tilhørende ejendom ved MariendaIsvej
matr. nr. 227h, 227v og 228e stor 1091 m^ for 7500 kr. - Det ved
toges at erhverve grunden som indstillet.
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148.

(J.nrc 073.51) Indstilling om afhændelse af en parcel stor ca.
2
800 m ved Markleddet til Hikkens lagersvend leif Rasmussen for
3000 kr. - Sagens overgang til 2. "behandling vedtoges.

149.

(J.nr. 713.029»4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterre
ts ling {1922/23 - 1949/50) for
Kommuneskat
Menigheds!idrag
Bødetillæg

:
9.663,58
490,50
10.494,63

20 o648,73
Yedtoges.
150.

(J.nr. 7780532) Regnskab over udgifterne ved opførelse af 4 . "blok
i YNørreparken”. - Godkendes, idet man samtidig vedtager garantien
ved 2. "behandling.

151.

(J.nr. 08) Pasning af pumpestationen. - Det vedtoges at fritage
for pasningen af pumpestationen, således at han kun
passer alderdomshjemmet og aldersrente!oligerne med uforandret løn.
Pasningen af pumpestationen overlades ti 1 ar!ejdsmand H. P. Jørgen
sen, der desuden !i!eholder rengøring m. v. på havarm, således at
han får normal ugeløn, der fordeles med haIvdelen på havnen og
halvdelen på kommunen.
Mø det hævet.

Byrådsmødet den 11. februar 1952.
152.

(J.nr. 8 24 °5) Statistiske efterretninger vedr. detailpriser. - Til
efterretning.

153.

(J.nr. 087.41) Køhstadforeningen meddeler, at den ikke for tiden
kan overtage lønforhandlingerne. - Til efterretning.

154.

(J.nr. 713.111) Statens ligningsdirektorat udbeder sig erklæring
i anledning af et forslag om at dele købstaden i 2 vurderingsdi
strikter efter følgende delingslinie;
Pra vejbroen over Roskilde fjord ad landevejen (Pærgevej) indtil
Jenriksvej ad denne til skellet mellem matr, nr. 9a og 9b markj.
og herfra videre langs skellene mellem 9b på den ene side og
9a og 9j3 på den anden side, derefter skellet mellem 7ap på den ene
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side og 7ay, 6 på den anden side indtil Omkørselsvejen og ad denne
til skellet mellem 3erne og 4erne, ad dette skel mod syd til lygrundgrænsen, ad denne til Ventevej og endelig ad denne mod ødt
til købstadens grænse« - Forslaget tiltrædes.
$.55.

(J.nr, 784) Brandkommissionen indstiller, at der anskaffes en brandsprøjt epumpe til land-ro-veren for 8070 kr. - IndstiIlingen vedto
ges.

§L56.

(J.nr. 078.51) Andragende fra a/s Kalvøen om forhøjelse af kommu
nens tilskud til 10.000 kr. årlig. Kasse- og regnskabsudvalget ind
stiller, at tilskudet for året 1952/53 forhøjes fra 2000 kr. til
5000 kr. og at der forhandles nærmere om evt. udstedelse af aktier
for beløbet, - Udvalgets indstilling vedtoges.

157,

(J.nr, 824,111*8) Indstilling fra udvalget for de kommunale værker
om, at man fra og med aflæsningen i maj måned 1952 forhøjer prisen
på gas fra 55 til 60 øre pr. m

og prisen på el til belysning fra

40 til 45 øre pr. kwh. - Indstillingen vedtoges.
158,

(J.nr. 851.915.1) Instruks for konsulenten for særundervisning. Tiltrædes.

159.

(J.nr. 851.112.4) Indstilling om oprettelse af 3 nye lærerembeder:
et fast lærerembede, et fast lærerindeembede og et timelærerindeembede. Skolekommissionen meddeler, at man af pædagogiske grunde
må nære betænkelighed ved ikke at foretage den foreslåede klasse
deling, hvorfor forslaget indstilles vedtaget« - Sagen udsættes.

160,

(J.nr. 851.llc087.41) Forslag fra lærerrådet om, at det kommunale
løntillæg også ydes timelærerne, - Det vedtoges enstemmigt ikke
at imødekomme forslaget.

161,

(J.nr. 851.II0O87.41) Andragende fra lærerrådet om et kommunalt
personligt tillæg, således at lærere med 15 års anciennitet, der
ikke er overlærere, får samme løn som disse. - Det vedtoges enstem
migt ikke at imødekomme andragendet.

162.

(J.nr. 073.521) Kommunens overslag for 1952/53. - Overgang til 2.
behandling vedtoges.

163.

(J.nr. 813.12.073.521) Havnens overslag for 1952/53« - Vedtoges.

164.

(J.nr. 778.5) Boliganvisningsudvalget indstiller, at man overtager
en ledig lejlighed. Byvej 53, tilhørende fabrikant
istandsætter den for ejerens regning og derefter fremlejer den, Indstillingen vedtoges,
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165.

(J.nr. 778.5) Arbejdsmand
andrager om tilladelse til
nedlægning af en lejlighed, Solvej 17. Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at man ikke for tiden giver tilladelse, men optager sa
gen til behandling, såfremt den udlejede lejlighed bliver ledig. Udvalgets indstilling vedtoges.

166,

(J.nr. 713.13) Andragende fra arbejdsmand
om nedsættel
se af hundeafgift, således at han kun betaler almindelig afgift af
sin og sønnens 2 hunde«, Kasse- og regnskabsudvalget anbefaler. Bevilges.

167.

(J.nr. 778.532.1 (-4) 1« behandling af andragende om garanti for
statslån til parcelbyggeri på matr. nr.:
a. .I45e - malermestre brdr. Jensen, - Sagens overgang til 2. behand

ling vedtoges.
b. Parcel 43 af matr„nr. l8b - Kr. Spiegelhauer. - Udsættes til spørgs
målet om Hofgårdens fremtid er klaret.
c. Parcel 44 af matr. nr. l8b - arbejdsmand

» - Udsættes

til spørgsmålet om Hofgårdens fremtid er klaret.
d. 14u - fa.
- Sagens overgang til 2. behandling ved
toges .
e. Parcelaf .matr. nr. 4b - blikkenslagersvend :
overgang til 2, behandling vedtoges.

168

«

- Sagens

(J.nr. 073c 5) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om, at
der hos den kommunale lånefond optages et lån på 236.000 kr. til
dækning af følgende udgifter;
Merudgift v/ opførelse af gasværket
Udgift v/ ny ovn på gasværket

80.000
125.000
18.000
13.000

Merudgift v/ opførelse af sko lebarakker
Udgift v/ centraIvarme på brandstationen
Ialt

kr"
"
"

236.000 kr«

lånet er tilbudt til kurs 100, 6 f rente og 0,1 fo reservefondsbi
drag og afdrages i løbet af 25 år med 50 lige store afdrag« - Sagens
overgang til 2« behandling vedtoges.
169»

(J.nr. 778.532o 1 (-4) Andragende fra fru
om tilladelse
til at et i ejendommen matr. nr. 254cp bygr. udstedt statslån for
bliver indestående;uanset at hun erhverver ej endommen af tømrersvend
- Anbefales.
Mø det hævet
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Byrådsmødet den 17, marts 1952.
§.70®

(J.nr. 842.172) Beretning fra "mødrehjælpen’1. - Til efterretning.

(171.

(J.nr. 784) Brandkommissionen indstiller, at ahonnementsafgifter
for Brandslukningshjælp til landkommunerne forhøjes fra 45 til
60 øre pr. indbygger. - Til efterretning.

172,

(J.nr. 776.1) Kirkeudvalget indstiller, at taksterne for vedlige
holdelse af gravsteder forhøjes til følgende beløb;
20 år, 500 kr. for en grav og 200 kr, for hver følgende,
40 år. 1000 kr. for en grav og 400 kr, for hver følgende.
Kapitalen tilfalder kommunen efter periodens udløb. - Indstillin
gen vedtoges®

173.

(J.nr. 073.51) Hofgårdens parcelforening anmoder om, at kommunen
vil overtage arealerne i Engbæk, således at kommunen indtræder i
foreningens rettigheder og forpligtelser. Kasse- og regnskabsudvalget kan ikke anbefale på det foreliggende grundlag. - Udvalgets
Indstilling vedtoges.

174.

(J.nr. 851.11) Fornyet behandling af sagen vedr. oprettelse af nye
embeder.

Skoleudvalget og skolekommissionen indstiller, at der op

rettes 3 nye embeder, nemlig et fast lærerembede og to timelærerindeembeder. Embederne foreslås besat således;
Det faste lærerembede;
Elev på Vordingborg seminarium F. Tommerup Jensen.
De to timelærerindeembeder:
Elever på Vordingborg seminarium, Helene Buus Knudsen og Inger
G-erda Andersen.
Endvidere indstiller man, at det hidtil ubesatte faste lærerinde
embede besættes med lærerinde ved den classenske legatskole, fru
Inger Larsen, Magiehøjvej, Oppe-Sundby. Indstillingen vedtoges,
175.

(J.nr. 073.521) 2. behandling af kommunens overslag for 1952/53.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at det på overs laget for
1252/53 som udskrivning af personlig kommuneskat opførte beløb
1.127.400 kr. forhøjes med 29,600 kr. til 1.157.000 kr.
De 29,600 krQ fores lås fordelt således:
Afdrag på nyt lån
Renter af samme
15.000 kr.
* tidligere opført
10.000 "
Uforudsete udgifter

11,900 kr.
5.000 "
12.700 "
29.600 kr.

Det tilføjes, at forhøjelsen - efter de foreliggende beregninger kan foretages uden forhø jelse af ligningsprocenten,» Udvalgets ind«
stilling-vedtoges og det herefter foreliggende forslag vedtoges enst emmi gt e
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3.76.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligfore
ning om statslån til opførelse af en ejendom ved 11. Marienlyst med
2 batikker og 23 lej ligheder - heraf 6 aldersrenteboliger. Udgiften
er anslået til ca. 755.000 kr. - Sagen udsættes.

A77.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra arkitekt
. om
statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4se, lalkenborgvej» - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

178.

(J.nr. 073.51) 2. behandling af indstilling om salg af grund ved
Markleddet til blikkens lagersvend Leif Rasmussen. - Indstillingen
vedtoges.

179.

(J.nr. 073.51) 2. behandling af indstilling om salg af grund ved
Markleddet til lærer Asger Jacobsen. - Sagens overgang til 2. be
handling vedtoges.

180.

(J.nr. 756) Meddelelse om, at et andragende fra

om indføds

ret er nægtet. - Til efterretning.
181.

(J.nr. 073.5) 2. behandling af indstilling om optagelse af et lån
på 236.000 kr. Afdragstiden er fastsat til 20 år. - Indstillingen
vedtoges.

182.

(J.nr. 758.16) Andragende fra hotelej er
Korsør, om
bevilling til at drive biografteater i hotel "Dannebrog”. Biografteaterudvalget kan ikke anbefale. - Kan ikke anbefales =

183.

(J.nr. 074) Berigtigelse af folketingsvalglister. - Berigtigelsen
foretages.

184.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra arkitekt
om statslån
til parcelhus. (Tidligere bevilget andragende, men tegning og over
slag ændres). - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

185.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra købmand _ _
om
statslån til ombygning af sin ej endom (indretning af lej lighed). Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.

