R e g i s t e r
over
sager "behandlede i "byrådets møder i året 1949/50.

Afvanding.

(Se opfyldning).

Arbejds- og "beskæftigelsesforhold.
Badeanstalter»
Efterbevilling til istandsættelse af søhadeanstalten, 48 ,
Begravelsesvæsen.

(Se kirken).

B ib li ot eks væsen.
Brandvæsen
Centralvarme i "brandstationen, 160,
Byggesager og boligforhold.
Tilladelse til P. Mygind til opstilling af "lysthus'5 på matr.nr»14 ah, 3*
Tilladelse til Chr. Holst til opstilling af "redskabsskur" på matr.nr.
4n, 34»
■
Arbejdsmand Hans Jørgensen nægtet tilladelse til nedlæggelse af lejlig
hed, 4 «
Bebyggelse (m. statslån) på matr.nr. 14at: Aage Nissen, 30, 56 , 154.
1!
TT
parcel af matr.nr. 4b: Robert Jensen, 31, 52.
TI
på matr. nr. 198a: H. Heering, 32, 55.
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5i: Neckelmann, 92, 112,
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4t, 4u: E. Schæffer, 98, 111.
14be: Mogens Jacobsen, 116,152, 164.
254ci: Poul Frandsen, 117,151,164.
14ao: Otto Petersen, 137.
254bæ: Niels H.Hansen, 147 , 164 ,

parcel af matr.nr. 4b: Johannes Antvorskov
153, I64 1
matr. nr. 4m: Poul Hansen, 164 , 178.
4aa: Ove Hemmingsen, 186, 201,
TT

TI

TT

TT

TT

TT

T7

TT

TT

??

T!

TT

TT

TI

TI

T,

TT

TI

TT

TT

TT

14ag. 14au: Aage Breiting, 187,200.
254bt: Ørvar Hansen, 202.
14ai: Br. Harsløf, 217.
254de: Kr. Sørensen, 218.

Mortensen nægtet tillade Ise til at udsætte lejere af lejlighed, 37.
Opførelse af aldersrenteboliger, 59, 83, 176, 209.
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Tilladelser til at inddrage ledige værelser i lejligheder, 67: 115,
118 , 126 .
Regnskab fra Frederikssund boligselskab, 73.
Valg af tilsynsførende med arbejdernes andelsboligforening (malermester
Werliin), 74.
Andragender om tilladelse til at opsige lejere, 87, 88 , 89 .
Vera Madsen - sag vedrørende mur ved Markedshallen, 95.
n
"
Tt
rT
indsætning af vinduer i ejendommen mod
Kooksvej, 95, 140 .
Boligselskabet "Ros envængets" byggeri (dels til sygehuspersonale), 100,
168, 1960
Tilladelse til brødrene Habersaat til at opføre tilbygning til værk
sted, 136 ,
Godkendelse af placering af fru Heinesens hus på matr.nr. 14am. 138,167.
Ændret tegning m„v. fra Poul Nielsen til udhus på matr. nr. 254cz. 190.
Byplan,
Pors lag til byplan for Oppe-Sundby villaby, 93.
Udstykningsplan for "lundebjerggaard", 16, 144, 158.
Ejendomme og jorder.
Salg af parcel af LI. Marienlyst til H. Neckelmann, 5, 28.
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maskinarbejder Robert Jensen, 6 .
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stukkatør Antvorskov, 132, 149 •
77
rr
politibetjent Hemmingsen, 150, 165.
matr. nr. 4 aa
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TT
skibstømrer Sv. Petersen, 156, 165.
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T7
murermester Spiegelhauer, 204.
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T?
elektriker Ib Andreasen, 203.
parcel af matr, nr. 254a
TT
TT
matr. nr. 254de
arbejdsmand Kr. Sørensen, 205.
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boligselskabet "Rosenvænget",

196 .

Mageskifte: kommunen - sygehuset vedrørende matr. nr. 12a m.fl. og
7bf, 191, 194.
Køb af areal af matr. nr. 3a, 3e "Askelund", 7.
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"

"

"

"

"

2a (tømrermester Nilausen), 17, 29.

"
" ejendommen, Prederiksborggade 19, (Georg Nielsens arvinger),3 3 ,5 7 .
"
" parcel af matr. nr. 8bv (E. Odde og M. Petersen) 50, 85.
Tilbud fra a/s Kalvøen om overtagelse af Kalvøen, 121, 133.
Tilladelse til P. Mygind til opstilling af "lysthus" på matr. nr, I4ah,3,
Eventuelt køb af areal nordøst for sygehuset af landinspektør 01tmann,l6,
Eventuel erhvervelse af areal til stadion, 12.
Tilladelse til Chr. Holst til opstilling af redskabsskur på matr. nr.
4n , 34.
Erstatning vedrørende sygehusareal af matr. nr. 7 ap, 49.
Servitut på matr. nr. 4r vedrørende færdselsret på en sti, 65.
Servitut vedrørende tilbagekøb af de af P.I.O.M.A. erhvervede arealer
(matr. nr. l66e) frafaldes, 177.

3
Folkebiblioteket.

(Se biblioteksvæsen) .

Forskelligt i
Motorafgift, 20, 123*
Tilladelse til restaurationer til at have musik og dans, 35, 36, 96 ,
108, 127, 199*
Bevilling af 5000 kr. til en ungdomsgård, 38.
.
Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser, 39, 60, 139.
Hundeafgift, 54, 179.
Repræsentantskabsmøde i købstadforeningen, 75,
Statistik fra vandrehjemmet, 100 (a).
Valg af læge (doktor Gejlager) til folkeforsikringslovens § 8 udvalg,
107.
Køb af prægemaskine, 109.
Andragende fra Dansk Sygeplejeråd om tilskud til opførelse af skue
spil, 119,
. .
Tilbud fra a/s Kalvøen om overtagelse af Kalvøen, 121, 133.
Blomster- og grønthandlere ønsker gadehandel forbudt, 125.
Erstatning til Carl Jespersen i anledning af opfyldning på naboejen
dom, 130, 157.
Flytning af Jernbanestationen, 131.
Nægtet andragende til Willy Jensen om at etablere butik i lundevej
nr. 18, 135.
Fredning.
Kendelse vedrørende færdselsret langs Roskilde jord, 64 .
Gader, veje og kloaker.
Opstilling af vejviserskilte, 2.
Vejsyn, 23.
Asfaltbelægning på Omkørselsvejen, 24.
Efterbevilling til reparation af flisebelægning ved Slåenbakken, 47.
Forlig med Alex I. Hansen vedrørende kloakanlæg i Østergade, 58, 63.
Efterbevilling til overfladebehandling af Torvet, 62.
Udførelse af gade fra Østergade til Frederiksborggade (med forventet
tilskud), 94.
Vera Madsen - sag vedrørende mur ved Markedshallen, 95 .
"
”
n
"
indsætning af vinduer i ejendommen mod
Kocksvej, 95, 140.
Eventuel udvidelse af Bruhnsvej (F.I.O.M.A. vil opstille hegn), 9 7 ,
Vejnavne ved LI. Marienlyst, 141.
Opfordring fra fællesorganisationen om igangsættelse af arbejder
197.
Kloakering af Solvej, 162.
Kloakering af Færgevej, 162,
Istandsættelse af Skelvejen, 208.
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Havnen,
Havnens regnskab 1948/49, 41.
"
overslag 1950/51, 174*
Indlemmelse.
Indlemmelsessag vedrørende Oppe-Sundby, 172.
Jernbanestationen.
Flytning af stationen,

131.

J ordemødre.
Kasse- og regnskabsvæsen.
Kasseeftersyn på kæmnerkontoret, 1, 40, 124.
Motorafgift, 20, 123.
Kommunens regnskab 1947 /48 , 25, 102.

"

"

1948/49, 110, 207.

"
overslag 1950/51, 175, 206.
Bevilling af 5000 kr. til en ungdomsgård, 38 ,
Havnens regnskab 1948/49, 41.
"
overslag 1950/51, 174.
Efterbevillinger, 47, 48 , 62.
Sygehusregnskaber, 72.
Regnskab for Frederikssund boligselskab, 73.
Frigivelse af 61000 kr. af skatteefterbetalittgørne - 78, 105.
Socialregnskab 1948/49, 84 .
Regnskab for sygebilen, 101.
Køb af prægemaskine, 109 .
Tilskud fra udligningsfonden 1950/51, 170,
Kirke og kirkegård.
Køb af areal af matr. nr. 2a (tømrermester Nilauaen) til udvidelse af
kirkegård, 17, 29.
Kød- og mælkekontrollen.
Regulativ for kødkontrollen, 142.
Pensionsordning for stadsdyrlægen, 146.
Legater.
Lønninger.
Ændring i lønningsvedtægten, 9, 82, 183.
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Næringsvæsen.
Beværterbevillinger, 15, 86 .
Tilladelse til restaurationer til at have musik og dans, 35, 36, 96,
108, 127, 199.
Autorisation til ingeniør Hviid - Nielsen som elektroinstallatør, 51.
Ændring af forholdene på Grand Cafe og hotel "Dannebrog", 70.
Forhandling af pølser fra vogn, 81.
Blomster- og grønthandlere ønsker gadehandel forhudt, 125.
Tilladelse til Børge Larsen til overtagelse af Janskovs taxa, 129.
Nægtet tilladelse til
til at etablere butik i Lundevej nr.
18, 134.
Andragende fra
om anerkendelse som droskevognmand, 135.
Ændringer i drosketaksterne, 214 .
Opfyldning og afvanding.
Afvanding af arealer nord for byen, 79, 120.
Erstatning til
130, 157.
Opfyldning af arealer ved havnen og syd for stationen, 173.
Pens ioner.
Ny overenskomst med kommunernes pensionsforsikrings a/s, 53.
Priser.
Kokspriser, 43.
Gaspriser, 6 l.
Detailpriser, 39, 60, 139*
Rets- og politivæsen.
Rutebilstationen.
Skatter og afgifter.
Efterbetaling af skatter, 12, 68 , 69 , 114, 180, l8 l.
Frigivelse af 61000 kr. af skatteefterbetalingerne, 78, 105,
Andragende om nedsættelse af bøde, 91«
Skolevæsen.
Beretning om skoletandplejen, 22.
Reglement og instruks for skolelægen, 44.
Tilskud til den private realskoles elever til lejrskole, 99, 122.
Tilskud til dagskole for arbejdsløse, 155.
Oprettelse af nyt fast lærerembede, 189 .
Omdannelse af fru Kierkegaards time lærerindeembede til fast embede, I89 ,
Tilskud til arbejdsteknisk skole til motorkursus, 210,
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Social forsorg«
Aldersrente til ikke 65-årige, 13, 27, 113, 182.
Nye aldersrenteboliger, 59, 83, 176, 209.
Beretning fra socialkontoret, 71.
Socialregnskab 1948/49, 84 .
Hasmoderafløsning, 106,
Ekstraordinært tilskud til børnehaven, 143.
Vaskemaskine til de gamles hjem, 159*
Understøttelse til arbejdsløse, 161, 197,
Fuldmægtig Grønholt Pedersen ansat som kæmner i Sorø, 184 .
Sv. Dahl, Nysted, ansat som fuldmægtig, 195.
Stadion.
Eventuel erhvervelse af egnet areal til stadion, 18.
Stats lån.
Tilladelse til N. P. Andersen til overtagelse af statslån i matr. nr.
25422, 8.
IT
" S, Eland til overtagelse af statslån i matr. nr. 254cv. 90,
"
n Sv. Ove Christiansen til overtagelse af statslån i matr.
nr. 254cm, 148 .
"
n Jens Friis til overtagelse af statslån i matr. nr. 254c£,
215.
Garanti for statslån til arbejdernes andelsboligforening, 19.
ti
tt
tt Aage Nissen, matr. nr. 14at., 30, 56 , 154.
ti
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tt Robert Jensen, paroel af matr. nr. 4b, 31, 52.
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tt Hans Heering, matr. nr. 198a, 32, 55.
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n
11
ti
TI
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n Mogens Jaoobsen, matr. nr. 14be. 116, 152, 164
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11 Poul Frandsen, matr. nr. 254ci. 117, 151, 164 .
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n Poul Petersen, matr. nr. 14av, 137,
it Niels H. Hansen, matr. nr. 254bæ, 147, 164 .
11 Johannes Antvorskov, parcel af matr, nr. 4b,
153, I64 .
ti Poul Hansen, matr, nr. 4m, 164 . 178,
tt boligselskabet "Rosenvænget", 100, 168, 196 .
tt nye aldersrenteboliger, 59, 83 , 176 , 209 .
11 Ove Hemmingsen, matr. nr. 4 aa,, 186, 201.
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11 Aage Breiting, matr, nr. 14ag, 14au, 187, 200.
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Ørvar Hansen, matr. nr. 254bt, 202.
Bry Harsløf, matr. nr, 14ai, 217.
Kr. Sørensen, matr, nr. 254de. 218,
fru Else Nilausen, matr, nr. 8a, 220.

ri3
Garanti for statslån nægtet til parcelhusbyggeri på boligforeningsgrund
lag, 163.
Statslånsansøgning fra
w
_ . 1, matr, nr. 95 m.fl., 188.
"

"

, matr. nr. 8a, 8d, 219 .
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Sygekasser.

Valg af læge (overlæge Gejlager} til folkeforsikrings lovens § 8 udvalg,
o /•
Forhøjelse af tilskud, 216*
Sygehus og sundhedsvæsen.
Tillæg til overlæge
pension, 14, 26 .
Regnskab og beretning fra sygeplejeforeningen, 21.
Erstatning vedrørende sygehusareal af matr. nr. 7ap, 49«
kommunens andel i underskudet ved sygehusene, 72.
Boligselskabet "Rosenvænget"s byggeri (dels til sygehuspersonale), 100.
Regnskab for sygebilen, 101.
Overenskomst med amtet vedrørende modernisering af sygehuset, 211,
Tilskud o g understøttelser.
Tilskud til en ungdomsgård, 38, 42.
Spørgsmål om udligningsfonden bør afholde udgifter til huslejetilskud,
73.
Ansøgning om tilskud fra vejfonden til udførelse af gade fra Østergade
til Frederiksborggade, 94*
Tilskud til den private realskoles elever til lejrskole, 99, 122.
Andragende fra Dansk sygeplejeråd om tilskud til opførelse af skue
spil, 119 =
Ekstraordinært tilskud til børnehaven, 143.
Tilskud til dagskole for arbejdsløse, 155.
Tt
" borgerstiftelsen, 198.
"
" arbejdsteknisk skole til motorkursus, 210,
Forhøjelse af tilskud til sygekassen, 216.
T.ienestemænd.
Ændring af lønningsvedtægten, 9, 82, 183.
Vejmand H. P. Petersen, 10
Ny overenskomst med kommunernes pensionsforsikring a/s, 53.
Stadsdyrlæge A, P. Andersen, 146 .
Distriktsjordemoder fru Hvenegaard, 166.
Fuldmægtig Grønholt Pedersen, 184 .
Driftsbestyrer Skaarup, 185.
Fuldmægtig Sv. Dahl, 195.
Maskinmester Mouritzen, 212.
Trafik og færdselsforhold.
Opstilling af vejviserskilte, 2.
Omnibus- og fragtmandsruter, 45, 46 , 80, 104.
Kendelse vedrørende færdselsret langs Roskilde fjord, 64 .
Turistvæsen.
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Valg, herunder valg af kommissioner og ombud«
Valg
"
M
"

af
n
11
"

maskinsynsmand og suppleant for denne, 11.
formand og 2 nævnsmænd til landvæsensretten, 66, 77.
tilsynsførende med arbejdernes andelsboligforening, 74.
medlemmer til kommunekreditforeningens repræsentantskab, 76.

Byrådsvalget den 14. marts 1950, 171, 192, 195.
Berigtigelse af folketingsvalglisten, 213*
Værkerne, de kommunale*
Kokspriser, 45.
Autorisation til ingeniør

som elektroingeniør, 51.

Gaspriser, 6l.
Etablering af vekselstrøm i Oppe-Sundby villaby, 128.
Opførelse af en ny ovn på gasværket, 145.
Driftsbestyrer Skaarup fastansættes fra 1. april 1950, 185.
Maskinmester
afsked fra 1. april 1950, 212.
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Afvandingo

(Se opfyldning).

Arbejds- og beskæftigelsesforhold«
Badeanstalter»
Efterbevilling til istandsættelse af søbadeanstalten, 48 ,
Begravelsesvæsen.

(Se kirken).

B iblioteksvæsen.
Brandvæsen«
Centralvarme i brandstationen, 160,
Byggesager og boligforhold.
Tilladelse til P. Mygind til opstilling af "lysthus” på matr.nr,14ah. 3*
Tilladelse til Chr. Holst til opstilling af "redskabsskur" på matr.nr.
4n, 34 =
•
Arbejdsmand
nægtet tilladelse til nedlæggelse af lejlig
hed, 4*
Bebyggelse (m. stats lån) på matr. nr. 14at: Aage Nissen, 30, 56 , 154.
n
parcel af matr.nr. 4b: Robert Jensen, 31, 52,
på matr. nr. 198a: H. Heering, 32, 55.
n
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4t, 4u: E. Schæffer, 98, 111.
14be: Mogens Jacobsen, 116,152,1
254ci: Poul Frandsen, 117,151,16.
14ao: Otto Petersen, 137,
254bæ: Niels H.Hansen, 147 , 164 ,

parcel af matr,nr, 4b: Johannes Antvorskov
153, I64 :
matr. nr. 4m: Poul Hansen, 164 , 178,
4aa: Ove Hemmingsen, 186, 201,
14ag. 14au: Aage Breiting, 187,2C
254bt: Ørvar Hansen, 202.
14ai: Br. Harsløf, 217.
254de: Kr. Sørensen, 218,
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nægtet tilladelse til at udsætte lejere af lejlighed, 37.
Opførelse af aldersrenteboliger, 59, 83, 176, 209.

1
Byrådsmødet den 11. april 194-9.
1.

(J .nr* 073.526.5) Beretning vedr. kasseeftersyn nu v» på Frederiks
sund kæmnerkontor.- Til efterretning.

2,

(J.nr. 811.122) Indstilling fra vejudvalget om opstilling af vejvi
serskilte ved omkørselsvejen.- Godkendes, idet der dog også ønskes
et skilt ved "BiKL id t" med "København".

5.

(J.nr. 075.51 (778.511) Andragende fra P, Mygind om tilladelse til
opstilling af ^'lysthus" på matr. nr« 14 ah "Slåenbakken",- Tillades,
idet huset skal fjernes på byrådets forlangende*

4,

(J.nr. 778.5) Andragende fra arbejdsmand
om tilladel
se til nedlægning af en lejlighed Blødvej 7.- Kan ikke godkendes,

men man er .indforstået med, at den udlejes til en enlig eller et æl
dre ægtepar.
5,

(J.nr. 075.51 (073*511*2) Indstilling om afhændelse af et areal af
Lille Marienlyst stort 2400 m^ til fabrikant
for en
p
pris af 3 kr. pr. m vu Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

6,

(J.nr. 073*51 (073.511.2) 2. behandling af indstilling om afhændel2
se af en byggegrund ved Lille Marienlyst, stor ca, 1000 m til ma2
skinarbejder Robert Jensen for en pris af 3 kr. 50 øre pr. m på
betingelse af, at der straks bygges. Den foreliggende tegning god
kendes.- Indstillingen vedtoges,

7,

(J.nr. 073.51 (073.511.1) 2. behandling af indstilling om erhver
velse af areal af matr. nr. 3a, 3e, "Askelund". Købesummen berigtiges ved kontant betaling af 60.000 kr. og udstedelse af et gælds
brev for restbeløbet, der afdrages med 1/3 den 11/6 1952, 1/3 den
11/6 1955 og resten ll/6 1958.- Indstillingen vedtoges.

8,

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fro
. om tilladelse
til overtagelse af statslån i ejendommen matr, nr. 254 c£ bygr.- An
befales,

9,

(J.nr. 087.41) Indstilling om ændring af lønningsvedtægten. Drifts
bestyrerens løn fastsættes således: 7000 kr,, stigende hvert 3. år
med 400 kr. til 7800 kr., og efter yderligere 3 års tjeneste med
600 kr, til 8400 kr. og stads- og havneingeniørens slutløn forhøjes
med 200 kr., således ot deres lønninger bliver ens. Fuldmægtigens
løn forhøjes til: 5040 kr., stigende med 360 kr, hvert 3, år til .
5760 kr, og skottesekretæren og overassistenten til: 3900 kr, sti
gende med 480 kr, hvert 3. år til 4,860 kr,- Indstillingen .vedto
ges under forudsætning of indenrigsministeriets godkendelse,,

2
10.

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

om afsked

fra 1/7 194-9. Vejudvalget indstiller, at andragendet bevilges og
at stillingen indtil videre ikke besættes.- Udvalgets indstilling
vedtoges.
11.

(J. nr. 824.1) Smedemester N. P. Nielsen beder sig fritaget for
hvervet som maskinsynsmand fro 1. juli d. a,- Snedkermester Oluf
Sørensen valgtes. Som suppleant valgtes snedkermester Sv, Olsen.

12.

(J.nr, 713.029.4-) Indstilling fro ligningskommissionen om efterbetaling af for lidt erlagt kommuneskat for N. N . :
Kommuneskat vedr. årene 1934-/35 - 1937/38
Menighedsbidrag
do.
Bøde
do.

Indstillingen vedtoges.
13,

(J.nr. 84-8,4-31) Det sooiale udvalg indstiller, at der tillægges en
mand aldersrente, uanset at han endnu ikke er fyldt 65 år,- og an
moder om at byrådet indhenter direktoratet for sygekasse\_«æsnets
samtykke, dersom indstillingen kan tiltrædes af mindst 2/3 af by
rådets medlemmer.- Indstillingen vedtoges.

14.

(J.nr. 842.11.08) Frederiksborg amt forespørg,er, om det kan tiltræ
des, at fhv. overlæge

pension

kr* tillægges tillæg som

for statens honorarlønnede p. t, 50 $ af pensionen.- Udsættes.
15#

(J.nr. 761) Andragende fra
om beværterbevilling
vedr. hotel "Dannebrog". Bevillingsnævnet anbefaler, at den gives
for 2 år, indenfor hvilket tidsrum de af stadsingeniøren og sund
hedskommissionen omhandlede forhold må bringes i orden,- Bevil
lingsnævnets udtalelse tiltrædes.

16.

(J.nr. 073.511.1) Skrivelse fro landinspektør Oltmann om,at arealet
nordøst for sygehuset.., der er udlagt som sygehusareal, kon erhver
ves for 1 kr. 40 øre pr. kv. olen for den sydlige halvdel og 1 kr. .
30 øre pr. kv. alen for den nordlige halvdel,- Det vedtoges at med
dele Oltmann, at man ikke ønsker at erhverve arealet til den for
langte pris, hvorfor man vil gå til ekspropriation,

17.

(J.nr, 073.511.1) Tømrermester
tilbyder at afhænde ca0
O
36000 m af sin ejendom matr. nr. 2 a_ mrkj. for en pris af 1 kr.
p

pr, m

+ ialt 2000 kr,- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,

18*

(J.nr,. 855-.3) Skrivelse frn den socialdemokratiske byrådsgruppe
med henstilling cm, at spørgsmålet om anlæg af stadion drøftes i
et lukket byrådsmøde,, - Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til
at undersøge spørgsmålet om eventuel erhvervelse af egnede arealer

19*

(J.nr, 778*532,1 (-4-) Andragende fra arbejdernes andelsboligfore
ning om garanti for statslån til opførelse af 24- lejligheder,- Sa
gens overgang til 2, behandling vedtoges«
Mødet hævet,

Byrådsmødet den 9* mej 1949* .
20,

(.J.nr, 715.13) Meddelelse om forskud på motorafgift for 194-8/49:
21,900 kr«- Til efterretning,

21,

(J.nr0 078*51) Regnskab og beretning fra sygeple jeforeningen, - Til
efterretning,

22,

(J.nr, 851.172) Beretning om skoletandplejen,- Til efterretning.

25c,

(J.nr, 811*121*2) Protokol for det den 2, maj 194-9 foretagne vej
syn,- Godkendes,

24,

(J.nr, 811,111) Kontrakt med A/S Københavns Yejmaterialefabrik ved
p
rørende asfaltbelægning af Omkørselsvejen for 5 Kr. 40 øre pr. m
eller ialt ca, 86,000 krs- Godkendes,

25,

(J.nr. 073*526) Kommunens regnskab for 1947/48 til decision. Revi
sionen har ikke gjort bemærkninger.,- Decision afgaves,

26,

(J.nr* 842.11,08) Frederiksborg amtsråd forespørger, om det kan
tiltrædes, at fhv* overlæge
pension fra 1/4 1948 at regne
forhøjes således, at grundpensionen
kr0 tillægges dyrtids
tillæg som statens honorarlønnede*- Tiltrædes.

27,

(J0nro 848.431) Andragender om aldersrente fra 2 personer, der ik
ke er fyldt 65 år.- Bevilges enstemmigt«

2So

(J.nr. 075.51 (075.511*2) ^behandling af indstilling vedrørende
afhændelse af areal ved LI, Marienlyst til fr.lrikant Ncckelmann,Indstillingen vedtoges«

~

29.

4

-

(J.nr, 073.511.1) Kasse- og regns kab sud va 1ge t indstiller, at man
bl4 a, til udvidelse af kirkegård m* vc erhverver et areal ca.,
p
36000 m af den tømrermester
tilhørende ejendom matr,
nr, 2 n markj. for en pris af
vedtoges,

Indstillingen

30.

(J.nr« 778,332,1 (-4) Andragende fra installatør
statslån i et parcelhus på matr, nr9 1A at,« Anhefales0

om

31«

(J.nr, 778.532,1 (-4) Andragende fro maskinarbejder
om statslån i et parcelhus på parcel af matr, nr* 4 b .- Sagens o
vergang til 2, behandling vedtoges,

32.

(J ,nr. 778,532,1 (-4) Arkitekterne Mangor og Nagel Larsen fremsen
der skitseprojekt til en beboelsesejendom med 6 lejligheder på
matr, nr, 198 _a og forespørger om byggetilladelse kan gives og ga
ranti for statslån indtil 85 $ kan forventes,- Det vedtoges at ud
tale, at man ser med velvilje på sagen, men mener, at huslejen bør
p
’
kunne nedsættes til ca, 20 kr, pr, m ,

33.

(J.nr, 073.511.1) Jernhandler
arvinger tilbyder at
afhænde ejendommen, Prederiksborggade 19, til kommunen for ____
kr.- Den forlangte pris kan ikke accepteres, hvorfor det til vej
anlæg fornødne nreal vil blive eksproprieret,

34.

(J.nr, 778,511) Andragende fra arbejdsmand Chr„ Eolst om tilladel
se til opførelse af et redskabshus på matr. nr. 4 n mnrkj,- God
kendes, dog at tegningen må forelægges for stadsingeniøren.

35.

(J.nr, 761) Andragende fra hotelejer P, A 0 Lynge om tilladelse til
musik og dans på færgekroen "Bis-lidt". - Bevilges som sædvanlig.

36.

(J.,nr, 761) Andragende fra hotelforpagter Bendsen om tilladelse
til musik og dans i "Tyrolerhallen",- Bevilges som sædvanlig,

37.

(J.nr, 778.5) Andragende fro
om godkendelse af,
at lejerne i hans ejendom, Kastaniealle :lrP 10, udsættes af lej
ligheden, da de misligholder lejligheden,- Kan ikke godkendes,
men det meddeles ejeren, at lejligheden trænger meget til istand
sættelse navnlig med hensyn til skorstenen.
Mødet hævet.

-

5

Byrådsmødet den 5« juni 1949.

58.

(J.nr* 078.51) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om be
villing af 5000 kr« ..til en grundfond til ungdomsarbejdet - speci
elt en ungdomsgård - i anledning af 100 året for grundlovens givelse.- Sagens overgang til 2, behandling vedtaget ved cirkula.
tion. Indstillingen vedtoges enstemmigt, Formanden for socialdemo
kratisk forening, havnefoged Chr. Nielsen overrakte en sparekasse

bog på 1000 kr. som bidrag til fonden. For Set, Georgs Gildet over
rakte arkitekt Sv. Schrøder en sparekassebog på 5238 kr. 98 øre til

den nævnte byggefond, jfr. et fremsendt gavebrev. Borgmesteren med
delte, at der yderligere vil blive givet bidrag fra følgende:
Frederikssund og omegns bank
11
sparekasse
Borgmester Bruun

1000 kr,
500 "
500 11

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 27. juni 1949«
39.

(J.nr, 824,5) Statistiske efterretninger vedr, detailpriser.- Til
efterretning.

40.

(J.nr, 073.526,5) Beretning om revision på kæmnerkontoret.- Til
efterretning.

41.

(J.nr, 813,12.073.526) Havnens regnskab for 1948/49.- Godkendes,

42.

(J.nr, 073.511,1) Skrivelse fra Frederikssund sparekasse om, at der
henstår et beløb på 2378 kr, 85 øre hidrørende fra Dansk ungdoms
råds virksomhed, beregnet som tilskud til opførelse af en ungdoms
gård.- Til efterretningo

43«

(J.nr. 824.111.43) Indstilling fra udvalget for de kommunale vær
ker om, at kokspriserne forhøjes til følgende beløb:
knuste koks
7 kr, 60 øre
nøddekoks
6 *!
50 tt
smuld
00 tt
3 ft
alt frit tilkørte- Udvalgets indstilling vedtoges«*

-

44.

6

(J.nr. 851«171*2) Frederiksborg amt fremsender reglement og in
struks for skolelægerne.- Til efterretnings

•

45.

(J.nr. 811,115) Frederiksborg amt udbeder sig erklæring i nnled-.
ning of spørgsmålet om fornyelse nf omnibus-* og fragtmandsruter.Anbefales på sædvanlige betingelser,

46.

(J.nr. 811.115) Randers amt udbeder sig erklæring i anledning af
spørgsmålet om fornyelse nf fragtmandsruter.,- Anbefales på sædvan
lige betingelser.

47.

(J.nr. 777.85 (075,51) Indstilling fra markudvalget om efterbevil
ling af 150 Q,kr. i anledning af reparation af flisebelægningen ved
Slåenbakken,- Beløbet efterbevilges.

48.

(J.nr. 778.47 (073*51) Indstilling fra bygningsudvalget om efterbe
villing nf 2000 kr. til istandsættelse nf badeanstalten,- Beløbet
efterbevilges,

49.

(J.nr. 073*511*1) Vurderingskommissionen meddeler, at erstatnin
gen for dot til sygehusarecl af matr. nr. 7 ap ubebyggede areal
2
* ~
"
er fastsat til 2 kr. pr. m for et areal i 40 m dybde fra Linderupgårdsvejen og 1 kr. for resten,- Til efterretning.

50.

(J.nr. 073*51 (073*511*1) Indstilling fra kasse- og regnskabs'ddva 1 get om, at den
tilhørende parcel
2
matr. nr. 8 bv, stor 977 m erhverves for
,- Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.- Werliin stemte ikke.

51.

(J.nr. 712,2) Andragende fra ingeniør Kviid - Nielsen om autorisa
tion som elektroinstallatør, Anbefales af udvalget for de kommuna
le værker på betingelse af, at pågældende tager bopæl i Frederiks
sund.- Bevilges*

52.

(J.nr. 778.532,1 (-4) 2, behandling af andragende fra maskinarbej
der Robert Jensen om statslån til opførelse af en beboelsesejendom
på en parcel af LI. Mcrienlyst,- Anbefales,- Det vedtoges at påto
ge sig den ansøgte garanti.

53.

(J.nr. 087.45) Ny overenskomst med kommunernes pensionsforsikring
a/s vedr. pensionsforsikring,« Godkendes.

54«

(J.nr. 713*13) Andragende fra pens,
t om
tilbagebetaling af hundeafgift for en aflivet hund. Kasse- og
regnskabsudvalget kan ikke anbefalet- Kan ikke anbefales.

55«

(J.nr, 778.532.1} 2. behandling af andragende fra murermester Hans
Heering om statslån til opføxQlsc af en beboelsesejendom med 6 lej
ligheder på matr. nr. 198 a_,~ Anbefales,- Det vedtoges at påtage
sig don ansøgte garanti,

56.

(J.nr, 778.532.1) 2. behandling af andragende fra installatør Aage
Nissen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr, nr, 14 at.
Anbefales.- Det vedtoges at påtoge sig den ansøgte garanti,

57.

(J.nr. 073.511.1) Arvingerne efter jerniiandlor
_ ____ til
byder at afhænde ejendommen matr. nr, 222 1, Frederiksborgga.de 19
for en pris af ■
- Kasse- og regnskabsudvalget anbefaler
(2. behandling).- Det vedtoges at modtage tilbudet,

(Werliin stem

te ikke).
58.

(J.nr, 777«7) Kloakudvalget indstiller, at der træffes en forligs
mæssig ordning med fa. Alex I* Hansen vedr, manglerne ved kloakanlæget i Østergade, således at Alex I, Hansen betaler 15000 ler«
samt halvdelen af skønsmandenes honorar og således at 5000 kr, betofesfog 10C00 ler. pr, 11/12 1949 til fuld afgørelse af sagen,Godkendes.

59.

(J.nr. 848.431,073.545) Skr:ivelse fra Socialministeriet med god
kendelse af planerne vedr, opførelse af 21 aldersrentenyderboliger
fer en pris af ialt 308800 kr, med et statslån på 142900 kr,- Til
efterretning,- Det vedtoges at udbyde arbejdet blandt indenbys
håndværkere og underskrive bygherreerklæring.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den S« august 1949 >
60,

(J,nr. 824.5.) Statistiske efterretninger vedr. detailpriser.- Til
efterretning,

61,

(J.nr, 824,111,8) Indstilling fra udv n1 nva-h
u L —.t f jC

’J

— v -'

v* ri o kojimuncij e vs3*p',,,:

50 øro prc m" fra
ker om nedsættelse af gasprisen mod 5
aflæsningen pr. l/9 1949,- Indstillin sen vedt oges c
r ' -v s

(J.nr, 811.111) Indstilling fra, vejudvalget cm. extrabevilli ng..på
5000 kr. til overfladebehandling af den ubefærdede del af t
vet.- Indstillingen vedtoges.

-

8

-

63.

(J.nr. 712.2 (77?«7) Udskrift af retsbogen for borgerlige sager
for retskreds nr, 6, Helsingør købstad m.v. vedrørende forlig med
Alex I, Hansen om kloakeringen i Østergade, hvorefter Alex. I. Han
sen til fuld afgørelse betaler 15000 kr.- Til efterretning,

64,

(J.nr, 853) Overfredningsnævnet fremsender kendelse af 8/7 1949
vedrørende færdselsret for almenheden på en strækning langs Ros
kildefjord., hvorefter der ikke foretages nogen fredning.- Til ef
terretning.

65*

(J.nr. 073.512.6) Sag vedrørende oprettelse af følgende servitut
på matr. nr, 4 r tilhørende tømrer Svend Nielsen:
"Køberen og efterfølgende ejere skal fremtidig tåle, at ejerne af
matr, nr. 4 b, Frederikssund markjorder eller parceller heraf derunder de allerede udstykkede matr. nr. 4 £, 4 t_ og 4 u - som
ligger øst for matr. nr. 4 r færdes til fods ad en l-§- m bred sti
langs parcellens sydlige grænse mod selv at deltage i en sådan
stis vedligeholdelse.-. Denne bestemmelse vil være at lyse som ser
vitutstiftende på matr. nr. 4 r.- Påtaleret har de nævnte ejere
af de herskende ejendomme og Frederikssund kommune".- Det fore
liggende udkast til servitut vedtoges.

66, (J.nr, 075.15) Valg nf formand og 2 nævnsmænd til landvæsensret
ten.- Til formand indstilles politifuldmægtig Tønnesen. Til nævns
medlem valgtes landinspektør Holland - Møller og overlærer Retoft.
67,

(J.nr, 778.5) Direktør
andrager om tilladelse til
at inddrage 1 værelse af en lejlighed i ejendommen Ventevej 14.Bevilges, idet der dog må foretages en tilsvarende nedsættelse af
lejen.

68,

(J .nr. 713.029.4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling af for lidt erlagt kommuneskat for N. N, :
Kommuneskat
Menighedsbidrag
Bødet illæg
Rentetillæg

Godkendes,

-

69*

9

(J.nr, 713.029*4-) Indstilling fra ligningskommissionen om. eft-erbetalir.g af for lidt erlagt kommuneskat for N. N. :
Kommuneskat
'
Menighedsbidrag
Bødetillæg

Godkendes,,
70.

(J.nr. 761) Forholdene på Grand Cafe og hotel "Dannebrog",- Det
vedtoges at henstille til politimesteren, at der gøres noget ved
forholdene,
Mødet hævet0

Byrådsmødet den 12. september 194-9.
71.

(J.nr, 84-,077.7) Beretning fra socialkontoret.- Til efterretning.

72.

(J.nr, 84-2,11,073.526) Meddelelse fra amtet om kommunens andel
i underskudet ved sygehusene m.v,- Til efterretning.

73.

(J.nr. 773.532) Regnskab for Frederikssund boligselskab.- Til
efterretning.

74-,

(J.nr, 778.532) Indstilling til valg af tilsynsførende med ar
bejdernes andelsboligforening og om honorarets størrelse.- Maler
mester Werliin indstillese

75,

(J.nr, 075.711) Meddelelse om repræsentantskabsmøde i købstadfor
eningen,- Til efterretning, idet kasse- og regnskabsudvalget be
myndiges til eventuelt at rejse spørgsmålet om udligningsfonden
ikke bør afholde udgifterne ved huslejetilskud til børnerige fa
milier,

76,

(J.nr, 075.711) Valg af medlemmer til kommunekreditforeningens
repræsentantskab,- Købstadforeningen indstiller at stemme på:
1. Borgmester Woldhardt Madsen, Skive,
2, Fhv. borgmester, redaktør Vilh, Nielsen, Ringkøbing.
Til suppleanter for disse:
1. Borgmester Willy Sørensen, Vejle.
2, Generalsekretær Poul Sørensen, Roskilde.
Tiltrædes.

-

77*

10

(J.nr, 075*15) Indstilling af valg til landvæsenskommissærer.Lo.ndinspektør Holland - Møller og overlærer Emil Retoft indstil
les.

78.

(J.nr, 715*029.4-) Indstilling om frigivelse af et beløb af skatteefterbetalingerne , - til udbetaling til gårdejer H.
P. Madsen vedrørende køb af areal af matr. nr. 3 £ markj,- Ind
stillingen vedtoges,

79*

(J.nr. 777*7) Skrivelse fra landvæsenskommissionen vedr. afvanding
af arealer nord for byen om, at den har rettet ..henvendelse til
landinspektør Oltmann om udførelse af projekt.- Det vedtoges at
anmode formanden for kommissionen om en forhandling om spørgsmå
let, idet man dog stadig vil stå som rekvirent.

80,
.
81,

82,

(J.nr, 811.113) Andragende fra vognmand P, Chr. Petersen, Køben
havn, om koncession på en omnibusrute: Ballerup - Frederikssund,Anbefales.
(J.nr, 754-«2) Andragende fra Erik Christiansen om tilladelse til
forhandling af pølser fro vogn.- Kasse- og regnskabsudvalget ind
stiller, at tilladelsen gives på betingelse af, at stadepladsen
godkendes.- Udvalgets indstilling vedtoges,
(J.nr. 087*4-1) Indenrigsministeriet tilbagesender med godkendelse
de udarbejdede lønningsregler, men henstiller, at bestemmelsen om,
at ydelse af stedtillæg er afhængig af, at den pågældende tjene
stemand har bopæl i den kommune, i hvilken tjenestestedet er be
liggende, udgår.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man
fastholder bestemmelsen, men at man i hvert enkelt tilfælde tager
stilling til spørgsmålet, i hvilken forbindelse mon indstiller,
at der til kontorassistent Erik Olsen, der på grund of de vanske
lige boligforhold bor i Oppe - Sundby.villaby, indtil videre ud
betales stedtillæg fra 1, april d, o.- Udvalgets indstilling ved
toges,

83*

(J.nr, 84-8.4-31.073.54-5) Det sociale udvalg fremsender meddelelse
om den afholdte licitation vedr. opførelse af en cidersrentebolig.
Udgiften andrager 376000 kr., der med træbjælkelog kon reduceres
til 350000 kr.- Det vedtoges ot lade boligen opføre. Hvem der skol
have arbejdet overdraget, afgøres senere,

84.

(J.nr, 84-.073.526) Socialregnskaberne for 194-8/4-9. - Godkendes.

85,

(J.nr. 073*51 (073.511.1) 2, behandling af indstilling om erhver
velse af ejendom matr. nr. 8 bv for 1500 kr.- Indstillingen ved
toges.

J ..L

86«

—

(J.nr. 761} Andragende fro. overtjener
om beværterbevilling vedrørende ^Postgården",- Anbefales of bevillingsnævnet un
der forudsætning af, at toiletforholdene bringes i orden.- Anbefa
les som af bevillingsnævnet,,

87.

(J.nr. 778,5) Andragende fra husejer

Kastaniealle

7, om tilladelse til at opsige sin lejer- mekaniker :
Kan ikke bevilges«

88 .

(J.nr, 778 ,5 ) Andragende fra Rudolf Petersen, Roskildevej 24, om
tilladelse til at opsige sin lejer,

- Bevilges.

89.

(J.nr. 778,5) Andragende fra husejer Harry Hansen cm tilladelse
til at opsige sin lejer, hestehandler
- Bevilges.

90.

(J.nr. 778,532,1 (-4) Andragende fra revisor S, Eland om tilladel
se. til overtagelse af statslån med kommunegaranti i ejendommen matr,
nr0 254 cv, Pilealle,- Dat vedtoges at vedstå sin garanti.

91.

(J.nr. 7 1 3 .029 .4 ) Andragende fra N 0 N, om nedsættelse af bøde i
anledning af efterbetaiing af skat i lighed mod, hvad der er sket
for statens vedkommesade. - Bevilges.,

92.

(Jf;nr, 778 o532,1 (-4) Andragende fra fabrikant
om statslån til opførelse af et dobbelthus,- Sagens overgang til
2. behandling vedtoges«

93.

(J.nro 777,81) Eorslag til byplan for Oppe - Sundby villaby til
udtalelse,- Byplanudvalget indstiller, at der gøres forskellige be
mærkninger.- De foreslåede bemærkninger tiltrædes.

94.

(J.nr. 811.111) Indstilling fra vejudvalget om, at man ansøger om
tilskud fra vejfonden til udførelse af en gade fra Østergade (Torps
hjørne) til Erederiksborggade (Booohs hjørne).. Udgiften andrager
136000 kr,, heraf forventes refunderet 85
Udvalgets indstilling
vedtoges.

951. (J.nr, 712,5) 311.111) Skrivelse fra frk,
om, at hun
kræver muren ved Markedshallen nedrevet og erstattet med et lavt
hegn i don gamle murs plads og en erstatning på
, for en
oversigtsservitut,~ Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at
afgive svar,
TT

Skrivelse fra frk,
til boligministeriet vedr, en even
tuel indsættelse af vinduer i ejendommen mod Kooksvej - matr. nr,
29 b - og istandsættelse af ejendommens gavl,- Kasse- og regnskabs
udvalget bemyndiges til at afgive svar.

- 12

96.

(J.nr. 761) Andragende fra hotelejer Ringsholm om tilladelse til
"dansant’1.- Udsættes til toiletforholdene er bragt i orden.

97*

(J.nr. 811.111) Forespørgsel fra F.I.O.M.A. om man agter at udvi
de Bruhnsvej eller der kan opstilles hegn i den nuværende vejli
nie.- Det vedtoges at meddele, at man kan regne med, at man i til
fælde af, at vejen skal udvides indenfor et tidsrum af 15 ar vil
refundere udgiften med 1/15 for hvert ar, der er tilbage.

98.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra tømrermester
om stats
lån til opførelse af 2 rækkehuse.- Sagens overgang til 2. behand
ling vedtoges.

99.

(J.nr. 078.51) Andragende fra den private realskole om et tilskud
til elevernes ophold pd lejrskolen i Hillerød.- Overlodes til
borgmesteren og byrådets medlemmer af bestyrelsen at afgøre sa
gen.
i

100,

(J.nr. 89-2.11) Fhv. borgmester Retoft redegjorde for nogle for
handlinger, der var ført mellem sygehusbestyrelsen, amtet og mini
sterierne om eventuel stiftelse af et boligselskab til opførelse
af boliger dels for sygehuspersonalet og dels for private med
statslån og kommunegaranti med regaranti fra amtet.- Til Efterret
ning og hr. Retoft bemyndigedes til at arbejde videre med sagen.
Mødet hævet

-

13

-

Byrådsmødet den 17. oktober 194-9°
1003-

(J.nr, 855.3.073.54-5) Statistik fra vandrehjemmet.- Til efterret
ning.

101,

(J.nr, 84-2.11) Regnskab for sygebilen,- Til efterretning,

102.

((J,nr, 073.526) Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens
regnskab for året 194-7/4-8,- Til efterretning*

104-,

(J.nr* 811.113) Andragende fra Emil Andersen, Ganløse, om tilladel
se til forlængelse af omnibusruten Frederikssund - Slagslunde til
Ballerup.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet
anbefales under forudsætning af, at hele ruton befares mindst een
gang daglig i hver retning.- Udvalgets indstilling vedtoges,

105.

(J.nr, 713.029.4-) Indenrigsministeriet meddeler tilladelse til
frigivelse af 61000 kr, af skatteefterbetalingerne til erhvervel
se af "Askelund1’. - Til efterretning.

106.

(J,nr. 84-2,14-) Lov og cirkulære vedrørende husmod er af løsning,Det vedtoges at indføre husmod er af løsning og at lade ordningen.,
administrere af det sociale udvalg, der fremkommer med indstil
ling,

107.

(J.nr. 84-2.14-1) Yalg af læge til at indtræde i det i henhold til
folkeforsikringslovens § 8 nedsatte udvalg i stedet for kredslæ
ge Ludvigsen.- Overlæge Gejlager valgtes.

108.

(J.nr, 761) Andragende fra "Bi-lidt1' om tilladelse til musik og
dans een gang ugentlig i vinter,- Bevilges,

109.

(J.nr, 073.532) Indstilling om anskaffelse af .en prægemaskine til.,
adresseringsanlæget for en pris af oa. 7000 kr«, og om at man til
byder nabokommunerne at præge disses plader for samme pris, som
de får dem præget for i øjeblikket*- Udvalgets indstilling ved
toges.

110.

(J.nr. 073,526) Kommunens regnskab for 194-8/4-9,- Godkendes, idet
udgiftsoverskridelserne efterbevilges,

111.

(J.nr., 778,532,1 (-4) 2, behandling af andragende fra tømrerme
ster E, Schæffer om statslån i 2 rækkehuse på matr, nr, 4 t_, 4 u.Anbefales«

112.

(Jenr. 778.552,1 (-4) 2, behandling af andragende fra fabrikant
Hother Neokelmann om statslån i dobbelthus på matr. nr. 5 i og
om garanti for lånet,- Anbefales, idet man påtager sig garanti
for lånet som forudsat.
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113«

(J.nr, 848,431) Andragende fra en kvinde om aldersrente, uanset
hun ikke er fyldt 63 år,- Anbefales af socialudvalget.- Bevilges
enstemmigt,

114.

(J.nr. 713.029.4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling af for lidt erlagt kommuneskat for N„ N , :
Kommuneskat
Menighedsbidrag
Bødetillæg

Tiltrædes-,
113.

(J.nr. 778.5)
Andragende fra overretssagfører

om tilladelse til

at inddrage et værelse i ejendommen Krederiksborggade 3 som bu
tikslokale.- Udsættes.
116.

(J.nr, 778.532.1 (-4) Andragende fra kioskejer
om statslån i en ejendom på matr. nr. 14 be og om godkendelse
af udseende og placering,- Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.- Udseende og placering godkendes.

117.

(Jenr. 778,532.1 (-4) Andragende fra postbud
. om
statslån i en ejendom på matr. nr. 254 ci, og om godkendelse af
udseende og plaoering.- Sagens overgang til 2. behandling ved
toges.- Udseende og placering godkendes,.

118.

(J.nr, 778.5) Andragende fra fiskehandler Bernhard Andersen om
tilladelse til at inddrage et værelse af sin ledige lejlighed
som baglokale.- Bevilges.

119.

(J.nr. 854) Andragende fra Dansk Sygeplejeråd om et tilskud til
opførelse af et skuespil.- Overlades til kasse- og regnskabsud
valget .

120.

(J.nr. 792,626.86) Skrivelse fra landvæsenskommissionen om, at
sagen om afvanding af arealer nord for byen ikke kan udsættes,
men at landinspektør Oltmann vil samarbejde med stadsingeniøren
ved pro?j.ektets udarbejdelse.- Til efterretning-,

121.

^J.nr, 777«83) Skrivelse fra A/S Kalvøen om tilbud på overtagel
se af Kalvøen.- Det vedtoges at optage en forhandling med besty
relsen om sagen.

-

122,

15

-

(J.nr, 851,97) Tilskud til den private realskole til lejrskoleop
hold.« Det oplystes, at det er vedtaget at give 200 kr» til ele
ver her fro byen og på betingelse af, ot alle andre kommuner og
så søges.
Mødet hævet.

Byrådetsmødet den 14. november 1949.
125,

(J.nr, 713«13) Meddelelse om anvisning of rest på motorafgift
for 1948/49, 8975 kr, 82 øre,- Til efterretning,

124,

(J.nr* 073e52605) Beretning om revision af regnskabet for 1948/49
og kasseeftersynet på kæmnerkontoret,- Til efterretning,

125,

(J.nr. 75^»2) Henstilling fra blomster- og grønthandlerne om, at
al udenbys gadehandel forbydes,- Borgmesteren bemyndiges til at
forhandle med politimesteren om sagen, inden der foretages vide
re .

126,

(J. nr. 778,5) Andragende fra overretssagfører Høeg Lorentzen om
tilladelse til at indrette et værelse i ejendommen Frederiksborggade nr. 3 som butikslokale.- Kasse- og regnskabsudvalget indstil
ler, at tilladelse gives,- Tilladelsen gives.

127,

(J.nr. 761) Andragende fra hotel ''Dannebrog" om tilladelse til
dans hver lørdag aften.- Kasse- og regnskabsp.dvalget indstiller,
ot tilladelse, gives foreløbig for 5 måneder,- Udvalgets indstil
ling vedtoges,

128,

(J.nr. 824,112,62) Indstilling fra udvalget for de kommunale vær
ker om etablering af vekselstrøm til Oppe-Sundby villaby, således
at kommunen afholder udgifterne ved ledningsnettets omlægning og
anskaffelse af nye målere,- Udgiften hertil er anslået til hen
holdsvis 38000 kr, og 12400 kr, eller ialt 54400 kr« Grundejerne
må selv afholde udgifterne til ændring af installation og maski
ner,- Udvalgets flertal indstiller samtidig, at betalingen for
elektriciteten bliver den samme som i byen - hvor husholdnings
tariffen f. to er 12 kr. årlig pr. beboet rum og 16 øre pr, kWt.
For dette spørgsmåls vedkommende har fhv, borgmester Retoft for.beholdt sig sin stilling*- Udvalgets indstilling vedtoges.
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129«

(J*nr* 811.122.3) Andragende fra vognmand Børge Larsen om tilla
delse til overtagelse af vognmand Jonskovs taxa,- Intet at erin
dre.

130«

(J.nr. 792) Andragende fra skibstømrer
om erstat
ning i anledning af, at hans udhus revner,- efter hans mening
som følge af den foretagne opfyldning af naboejendommen.- Da der
er betalt erstatning til fuld afgørelse nf sagen, afvises den, men
såfremt pågældende vil indgå på,at han ikke fremtidig vil rejse
krav, kon der udbetales ham

131.

(J.nr. 812,5) Ministeriet for offentlige arbejder meddeler, at
man på nærmere angivne vilkår er villig til ot gå ind for en flyt
ning af stationen til et areal ved Roskildevej«- Det vedtoges at
anmode D. S. B. om en ny forhandling.

152.

(J.nr, 073,51 (073*511,2) Indstilling om afhændelse af et areal
?
ca. 1000 m v. LI. Marienlyst til stukkatør Antvorskov for en
pris af 3500 kr. på betingelse af, at der straks bygges på area
let,- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,

133.

(J.nr* 777.83) A/S Kalvøen tilbyder at overdrage til kommunen
selskabets aktiver og passiver, mod at kommunen ble a, indløser
selskabets aktier til kurs 200 og forpligter sig til at opføre
en pavillon inden sæsonen 1952 og endvidere forpligter sig til
at opretholde anlæget som offentligt og giver sportsforeningerne
ret til at fortsætte som lejere.- Det vedtoges at modtage tilbu
det, idet bestyrelsen har meddelt, at kurs 200 rettes til kurs
100, og man forsøger at få tidsfristen udsat et år,

134.

(J.nr, 778,5) Andragende fra snedkermester
om til
ladelse til atter at etablere butik i ejendommen Lundevej 18,Kan ikke imødekommes.

135.

(J.nr, 811.122.3) Andragende fra vognmand
om anerkendelse som droskevognmand,- Kan ikke f. t, imødekommes.- Det
vedtoges at give vognmand _ _
en frist på 6 måneder
fra han solgte sin gamle vogn til at anskaffe sig en ny droske,
i modsat fald vil hans tilladelse blive inddraget,

136.

(J.nr. 778,511) Andragende fra brdr, Habersaat om tilladelse til
at opføre en tilbygning til et eksisterende værksted på matr, nr,
10 ah og 10 £.- Byplanudvalget indstiller, at tilladelsen gives.Bevilges.

-

157.
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(J.nr, 778 ,532,1) Andragende fra købmand Otto Petersen om stats
lån i en beboelsesejendom på matr, nr. 14 ajo, Lille Færgevej og
godkendelse af plaoering og udseende,- Anbefales.- Placering og
udseende godkendes,

138,

(J.nr, 778,511) Andragende fra fru R. Heinesen om godkendelse af
placering af en bygning på matr. nr. 14 am, Lille Færgevej,- Det
vedtoges at meddele, at bygningen må placeres nogenlunde i flugt
med de øvrige huse.
Mødet hævet«

Byrådsmødet den 12. december 1949.

139,

(J.nr,

824,5) Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser.

Til efterretning,
140,

(J.nr, 811,111) Skrivelse fra boligministeriet om, at et andragen
de om tilladelse til at indsætte vinduer i ejendommen matr. nr,
29 b mod kommunens ejendom, matr, nr. 28 a, ikke har kunnet bevil
ges,- Til efterretning.

141,

(J, nr. 071,5) Indstilling om vejnavne ved Lille Marienlyst:
Fra Frederiksværkvej til Kocksvej: Vesterled.
Fra Frederiksværkvej til Frederiksborgvej: Østerled,
Første sidevej fra Østerled: Markleddet.
Første sidevej fra Frederiksværkvej mod øst: Marienlystvej.Efter forslag af tandlæge H. Th. Pedersen vedtoges det med 6 stem
mer at kalde hele vejen fra Kocksvej for "Falkenborgvej". De to
sidste veje benævnes som af vejudvalget foreslået.

142,

(J.nr, 773,2) Indstilling fra sundhedskommissionen om, at land
brugsministeriets cirkulære af 15/10 1949 vedtages som regulativ
for kødkontrollen.- Indstillingen vedtoges,

143.

(J.nr, 842.7) Andragende fra børnehaven om et ekstraordinært til
skud på 5000 kr, og om at få overladt det meste af anlæget ved
Kirken til legeplads og om at kommunen vil afholde udgifterne til
pladsens planering og indhegning med fradrag af eventuelt stats
tilskud,- Bevilges, idet den nuværende sti mellem anlæget og det
tidligere jernstøberi inddrages under legepladsen.
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144.

(J.nr* 777.81) Landinspektør Oltmann fremsender udstykningsplan
for "Lundebjerggaard".- Byplanudvalget indstiller, at udstyknings
planen godkendes for så vidt angår matr. nr. 9 b samt den del af
matr. nr, 7 a£> som er beliggende nord for Omkørselsvejen og vest
for Islebjerggaardsvej (Sygehusvej), parcellerne 25 - 55 ind.,
dog at parcellerne 41, 42, 45 og 44 søges givet en mere reel facon
ved udstykning i forbindelse
(evt. ved magelæg),- Udstykni
nr.
7 ajD kan ikke anbefales godkendt, men udvalget indstiller, at dis
se arealer i overensstemmelse med dispositionsplanen udlægges som
grønt område.- Udvalgets indstilling vedtoges,

145.

(J.nr. 824.111.073.537) Indstilling fra udvalget for de kommunale
værker om, at et tilbud fra Edwards & Rasmussen om opførelse af
en ny ovn på gasværket for en pris af 125200 kr. antages.- Udval
gets indstilling vedtoges.

146.

(J.nr. 779.8) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om, at
der hvert år på en bank- eller sparekassebog indsættes et beløb
svarende til, hvad det koster kommunen at pens ionsforsikre drifts
bestyreren på de kommunale værker, og at der også tilbageholdes
5
af dyrlægens pensionsgivende løn til indsætning på bogen, der
med påløbne renter udleveres dyrlægen ved fratræden.- Udvalgets
indstilling vedtoges.

147.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra fabrikant
om statslån i et beboelseshus på matr. nr. 254 bæ.- Sagens over
gang til 2. behandling vedtoges,

148.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra former Svend Ove Christian
sen om tilladelse til overtagelse af statslån i et beboelseshus
på matr. nr, 254 cm.- Anbefales.

149.

(J.nr. 073.51) 2, behandling af indstilling om afhændelse af bvggegrund ved Lille Marienlyst til stukkatør Antvorskov.- Indstil
lingen vedtoges.

150.

(J.nr. 073.51) Indstilling om afhændelse af matr. nr, 4 aa ved
Lille Marienlyst til politibetjent
for en pris af
3 kr. 50 øre pr. m ,- ialt
på sædvanlige betingelser og
under forudsætning af, at der straks bygges på grunden.- Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges,

151.

(J.nr, 778.532.1 (-4) Andragende fra landpostbud
om statslån til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 254 cl.Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,

152.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra bladhandlei
om statslån til opførelse af et beboelseshus på matr. nr.
14 be.- Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
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153*

(J.nr. 778,532.1 (-4) Indragende fra stukkatør .
om statslån til opførelse af et beboelseshus på par
cel af matr. nr, 4 b . - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

154.

(J.nr. 778.532,1 (-4) Skrivelse fra arkitekterne Poul Mangor & Na
gel Larsen om ændring af den beboelsesejendom på matr, nr, 14 at,
hvortil der er bevilget statslån (installatør Nissen),- Ændringen
tiltrædes.

155.

(J.nr, 851.496) Indragende fra dansk arbejdsmands forbund om til
skud til dagskole for arbejdsløse - anslået til 450 kr.~ Skoleudr
valget indstiller, at andragendet bevilges for så vidt angår ele
ver fra Frederikssund og Udesundby.- Udvalgets indstilling vedtoges.

156.

(J.nr,
valget
tersen
straks

073.511.2) 073.51) Indstilling fra kasse- og regnskabsud
om afhændelse af matr. nr. 4 £ til skibstømrer Sv. E. Pe
på sædvanlige betingelser og under forudsætning af, at der
bygges.- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

157.

(J.nr, 792) Fornyet behandling af sag vedrørende erstatning til
skibstømrer Carl Jespersen i anledning af, at hans udhus revner.Det vedtoges at forhøje erstatningen til
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9. januar 1950.
158.

(J.nr. 713.111 ) Andragende om approbation på udstykning af matr.
nr. 7 ajc, tilhørende landinspektør Oltmann,- Anbefales, idet der
gives køberen meddelelse om, at der kan forventes udgift til vej
anlæg.

159,

(J.nr, 842.61) Indstilling cm anskaffelse af vaskemaskine til de
gamles hjem for en pris af 3935 kr., der kan afholdes af forden,
til modernisering af hjemmet,- Det vedtoges at bemyndige det so
ciale udvalg til at anskaffe en maskine til vekselstrøm,

160,

(J.nr, 784) Indstilling om installation of centralvarme m ev„ i
brandstationen for en udgift of 15000 kr,- Indstillingen vedtoges.Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til ot udbyde arbejdet,

161.

(J.nr. 836,86) Skrivelse fra arbejdernes fællesorganisation om
igangsættelse of arbejder og understøttelse til arbejdsløse,- Med
hensyn til igangsættelse ar arbejder henvises til følgende sager.
Med hensyn til understøttelse tiltrædes det sociale udvalgs udta
lelse.
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162a. (J.nr. 777.7) Indstilling fra kloakudvalget om kloakering af Sol
vej, som er en del af det ved vandsynskendelsen af 20. maj 194-3
fastlagte kloaksystem. Udgiften vil andrage co3 15000 kr«- Ved
toges.
162b. (J.nr. 811.111 (836,86) Ligeledes om kloakering af Færgevej fro
sygehuset til skibsværftet og ledning til fjorden,, Udgiften an
slås til 27000 kr,, heraf påregnes tilskud fra beskæftigelsesfon
den på 15000 kr,- Vedtoges.
163.

(J.nr. 7^8.532) Arkitekt E„ Harpøth forespørger, om der kan for
ventes garanti for statslån til paroelbyggeri på en del nf Lundebjerggårds jorder.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at
mon ikke f. t, garanterer for parcelhusbyggeri pa boligforeningsgrundlag.- Udvalgets indstilling vedtoges.

164,

(J.nr, 778.532,1 (-4) 2. behandling af andragende om statslån til
parcelbyggeri fra:
o) Fabrikant Helge Hansen, matr. nr. 254 bæ.
b) Stukkatør Johannes Antvorskov, parcel af matr, nr. 4 b.
c) Bladhandler Mogens og Leo Jacobsen, matr. nr. 4 be.
d) Landpostbud P. Frandsen, matr. nr. 254 ci.Det vedtoges enstemmigt at anbefale andragendet cg påtage sig den
ansøgte garanti.

164e

(J.nr. 778,532.1 (-4) 1, behandling af andragende fra malermester
;
om statslån til paroelbyggeri, matr. nr. 4 m.- Sagens
overgang til 2, behandling vedtoges,

165a. (J.nr. 073.51 (073.511.2) 2, behandling af indstilling om afhæn
delse til skibstømrer Sv. Emil Petersen af matr. nr. 4 o for en
pris nf 3 kr. 25 øre pr. m 2 .- Udvalgets indstilling vedtoges.
165b. (J.nr. 073,51 (073,511.2) 2, behandling af indstilling om afhæn
delse nf matr. nr. 4 aa til politibetjent Hemmingsen for en pris
af 3 kr. 50 øre pr, m2 ,- Udvalgets indstilling vedtoges,
166.

(J.nr, 772,535,2) Andragende fra distriktsjordemoder, fru Hvenegaard om forhøjelse nf boliggodtgørelse.- Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at man for tidsrummet fra l/lO 1949 til 1/4
1951 bevilger et ekstra tilskud på 400 kr. årlig, idet der til
den tid er mulighed for at skaffe plads på sygehuset,- Udvalgets
indstilling vedtoges,

167.

(J.nr, 073.51 (778.511) Andragende fra fru R, Heinessn om god
kendelse af plan for placering af beboelseshus og en dcbbeltgarage på matr, nr, 14 am, Lille Færgevej,- Godkendes under forudsæt
ning af, at der ikke anbringes reklameskiltec
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168.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende om garanti for statslån til op
førelse af en ejendom med beboelseslejligheder dels til sygehus
personale dels til udleje.- Sagen drøftedes i sidste møde og sa
gens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13. februar 1950.
169.

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

170.

(J.nr. 073.526.27.075»7) Meddelelse om tilskud fra udligningsfon
den for 1950/51 188722 kr.- Til efterretning.

171.

(J.nr. 074) Fastsættelse af dagen for byrådsvalget.- Fastsættes
til 14/3 1950.

172.

(J.nr. 071.2) Frederiksborg amt meddeler, at der ved afstemningen
vedrørende indlemmelse af Oppe-Sundby villaby af 458 stemmeberet
tigede er afgivet 69 stemmer for og 267 stemmer mod indlemmelse.Til efterretning, idet man udtaler, at man intet har mod, at Udesundby landdistrikt indlemmes.

173.

(J.nr. 792) D. S, B, forespørger om man, når opfyldningen af are
aler ved havnen er tilendebragt, ønsker yderligere arealer op
fyldt.- Stadsingeniøren foreslår arealerne syd for stationen op
fyldt.- Forslaget tiltrædes.

174.

(J.nr. 813.12,073.521) Havnens overslag for 1950/51.- Overslaget
godkendes.

175.

(J.nr, 073.521) Kommunens overslag for 1950/51.- Overgang til
2, behandling vedtoges.

176.

(J.nr. 848.431,073.545) Der foreligger meddelelse om godkendelse
af statslån vedrørende opførelse af en aldersrent ebolig,- Soc ial
udvalget indstiller, at følgende tilbud antages:
Hi Heering
Murerarbejdet:
112945 kr.
V, Nilausen
47900 i r
Tømrerarbe jdet :
Vald. Sørensen
Snedkerarbejdet;
34820 IT
H, H. Nielsen
G-iarmesterarbe jdet:
2235 r i
Vilh. Petersen
Elektrikerarbejdet:
10042 ft
Poul Hansen
9746 Tf
Malerarbejdet:
Smedearbejdet:

N. P, Nielsen

Udvalgets indstilling vedtoges.

1630

ft
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177.

(J.nr. 073.512,6) Kasse- og regnskabsudvalget indst iller> at ser
vitut vedrørende tilbagekøb af de af F. I. 0. M, A. erhvervede
arealer, matr, nr. 166 _em.fl. frafaldes.- Udvalgets indstilling
vedtoges,

178.

(J.nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende fra malermester
Poul Hansen om statslån i parcelhus på matr, nr. 4 m markj.- Det
vedtoges at garantere for statslånet,

179.

(J.nr. 713.13) Andragende fra
for hundeafgift af en vagthund.- Nægtes,

180.

(J.nr. 713,029.4-) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling af for lidt erlagt kommuneskat for N, N. : (194-5/4-6 -

om fritagelse

47/4-8)
Kommuneskat
Menighedsbidrag
Bødetillæg
Renter

Fragår: tidligere erlagt efterbetaling (tabelsag]

Godkendes.
181,

(J.nr. 713.029.4-) Indstilling fra ligningskommissionen om efter
betaling af for lidt erlagt kommuneskat (1928/29 - 37/38) for
N. N. :
Kommuneskat
Menighedsbidrag
Bødetillæg
Renter

Godkendes,
182.,

(J.nr, 848.431) Andragende fra en mand om aldersrente, uanset at
han endnu ikke opfylder aldersbetinge laerne,- Anbefales af soci
aludvalget.- Bevilges enstemmigt.

183.

(J.nr. 087.41) Indstilling om ændringer af lønningsregierne såle
des:
Maskinmesteren: Forhøjes til 5040 kr,, stigende med 350 kr6 hvert
3. år til 5760 kre
Måleraflaser og skolebetjent: Forhøjes fil 2400 kr. , stigende
med 300 kr, hvert 3<> år til 3300 krc~ Forhøjelsen andrager for
maskinmesterens vedkommende 600 kr. og for de 2 sidstnævntes
vedkommende 180 kr,~ Tiltrædes, for førstnævntes vedkommende fra
1/4 1950 og for sidstnævntes vedkommende fra 1/4 1919-
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184.

(J.nr. 08) Indragende fra fuldmægtig

om afsked
fra 1/3 1950> 3a han er ansat som kæmner i Sorø,- Bevilges.

185.

(J.nr, 08) Indstilling om, at driftsbestyrer Skaarup fast ansæt
tes fra 1. april 1950.- Bevilges.

186.

(J.nr. 778.532.1 (-4) 1. behandling af andragende fra politibe
tjent
om statslån til parcelbyggeri på matr. nr,
4 aa_. - Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.

187«

(J.nr. 778.532.1 (-4) 1, behandling af andragende fra kriminalbe
tjent
_
om statslån til parcelbyggeri pd matr, nr.
14 _ag og 14 au.- Sagens overgang til 2„ behandling vedtoges.

188.

(J.nr, 778.532.1 (-4) Forhåndsansøgning om. statslån fra ingeniør
Poul Petersen til opførelse af et byggeforetagende med over 2 lej
ligheder på matr, nr. 95 ra. fl, i Jernbanegade nr. 11.- Andragen
det anbefales.

189.

(J.nr, 851.11) Indstilling fra skolekommissionen om, at det nuvæ
rende timelærerindeembede fra 1/4 1950 omdannes til et fast lærerindcembede og at dette uden opslag besættes med den nuværende ti
melærerinde, fru A. Kierkegaard, og ot der normeres et nyt fost
embede, der opslås således, at det kan soges såvel of lærere som
lærerinder.- Lærerrådet tiltræder dog, at man helst ser embedet
besat med en lærerinde*- Spørgsmålet om eventuel oprettelse af
yderligere en hjælpeklasse .indstilles udsat til eventuel forhand
ling med omegnskommunerne.- Tiltrædes.

190.

(J.nr. 073.51 (778.511) Ændret tegning og ploceringsplan for et
udhus, som blikkenslagermoster Poul Nielsen agter at opføre på
matr. nr. 254 oz5 bygr.- Godkendes,

191.

(J.nr. 778.532 (073.511.1) Sag vedrørende mageskifte mellom kom
munen og sygehuset for så vidt angår matr. nr. 7 bf og matr. nr.
12 o m. fl.- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet,
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Byrådsmødet den 24. februor 1950.
192.

(J.nr. 074) Berigtigelse af don kommunale valgliste.- Der forelig
ger klager fra lærer
om optagelse.- Dn pågældende ikke
rettidig har begæret sig optaget, kan han ikke nu optoges.- Li
geledes fra konsulent
.- Vod en fejloplysning fro
kæmnerkontoret hor pågældende ikke rettidig begæret sig optaget,
hvorfor han optages.
Der slettedes 187 nr, pd grund of skatterestance.

193«

(J.nr, 074) Fastsættelse of tid og stod for byrådsvalget og valg
af valgbestyrelse.- Valget fastsattes til don 14. marts og som
valgbestyrelse valgtes hele byrådet.

194.

(J.nr, 778.532 (073.511.1) 2. bohandling af sag vedrorendo mage
skifte angående ejendommene matr. nr, 7 bf og 12 £ m. fl,- Det
indstilles at købesummen for begge ejendomme fastsættes til
24000 kr,, men kommunen forpligter sig til ot opsætte et hegn
om matr, nr, 7 bf.- Det vedtoges at mageskifte son anført,

195.

(J. nr, 08) Ansøgninger til stillingen som kommunefuldmægtig,Det vedtoges at ansætte Sv. Dahl, Nysted, fra 1. april 1950.

196.

(J.nr. 778,532 (073.511.2) Sag vedrørende afhændelse nf ejendom
men matr. nr. 12 o_ m. fl, - exel. bygning og et mindre areal til det under start værende boligselskab for en pris nf 4 kr. 50
O

øre pr. m .- Dot vedtoges at afhænde arealet på de nævnte vilkår
pd betingelse af amtsrådets vedtagelse.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13. marts 1950.
197*

(J.nr. 836.86) Skrivelse fra arbejdernes fællesorganisation om,
at man er utilfreds med det svar, mon har modtaget på en henven
delse vedrorende brændselshjælp og igangsættelse af arbejder,Til efterretning,

198,

(J.nr, 078.51) Andragende fra borgerstiftelscn om tilskud,- Kas
se- og regnskabsudrniget indstiller, at der bevilges 500 kr.- Ud
valgets indstilling tiltrådtes.

-
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199.

(J.nr, 761) Andragende om fortsnt tilladelse til "dansant" på
hotel "Dannebrog".- Tilladelsen gives under forudsætning af, at
de i en foreliggende politirapport nævnte mangler ved toiletter
afhjælpes.

200.

(J.nr. 778,532,1 (-4) 2. behandling af andragende fra kriminal
betjent A. Broiting om garanti for statslån stort
e til
paroelbyggeri.- Det vedtoges at påtage sig den fornødne garanti.

201.

(J.nr, 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende fra politibe
tjent Ove E, Hemmingscn om garanti for statslån stort
kr.
til parcelbyggeri.- Det vedtoges at påtage sig den fornødne garan
ti.

202.

(J.nr* 778e532«l (-4) 1, behandling af andragende fra arbejdsmand
om garanti for statslån til parcelbyggeri.- Sagens
overgang til 2„ behandling vedtoges.

203.

(J.nr, 073.51 (073.511.2) 1. behandling af indstilling om afhæn
delse af en parcel af matr. nr. 254 a ved Skelvejen til elektriker

2

~

for en pris af 3 hr, 15 orc pr, m .- Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.
204.

(J.nr. 073,51 (073,511,2) Indstilling om afhændelse af parcellen

2

matr. nr. 4 y ved Ealkenborgvej, stor 778 m
2
gelhauor for en pris af 3 kr. 50 øre pr. m

til murermester SpieSagens overgang til

2. behandling vedtoges.
205.

(J.nr. 073.51 (073.511.2) Indstilling om afhændelse nf parcellen
matr. nr. 254 de til arbejdsmand Kr. Sørensen, Engbæk, for en
2
pris af 3 kr, 15 øre pr. m .- Sagens overgang til 2, behandling
vedtoges,

206.

(J.nr. 073.521) 2. behandling af kommunens overslag for 1950/51.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der hensættes 10000 kr.
til imødegåelse af udgifter vod anlæg af et stadion, og at ufor
udsete udgifter forhøjes med 10000 kr,- Overslaget vedtoges som
af udvalget indstillet.

207.

(J.nr, 073.526) Kommunens regnskab 1948/49 til decision, Devisio
nen hor ikke gjort antegnelser,- Decision afgaves.

208.

(J.nr, 811.111) Indstilling fra vejudvalget vedrørende istandsæt
telse af Skelvejen,- Udgifterne er anslået til 32000 kr, med et
forventet statstilskud på 12000 kr,,af resten betaler Frederiks
sund kommune 12500 kr« og resten fordeles på grundejerne ved
vejens syds.id,e og således, at de får ret til tilslutning til gasog vandledninger i vejen.- Udvalgets indstilling vedtoges.
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209*

(J.nr, 848.431.073.545) Kontrakter med håndværksmestrene vedroren
de opførelse af aldersrenteboliger.- Godkendes,

210.

(J.nr. 851.483) Andragende fra arbejdsteknisk skole om tilskud
til motorkursus.- Bevilges 300 kr.

211.

(Jenr, 842.11) Forslag til overnnskomst mellem amtskommunen og
købstadkommunen vedrorende modernisering af sygehuset.- Forslaget
vedtoges.

212.

(J.nr* 08) Andragende fra Maskinmester
om afsked fra
1/4 1950,- Bevilges.- Udvalget bemyndigedes til at opslå stillin
gen ledig,

21J.

{J.nr. 074) Berigtigelse af folketingsvalglisten.- Der foreligger
ingen klager,

214.

(J.nr. 811.123) Andragende fra vognmandene om følgende ændringer
i droskotaksterne:
1, Grundtaksten ændres fra 1 kr. til 1 kr, 30 øre,
2. Byområdet forandres fra. 3 km til 2 km.
3. Indforelso af takst 3 i taxameterurene (10 orc- pr. 200 m) til
brug ved rundture eller returkorsel.
4, Nattaksten ændres til at gælde fra kl, 24 til kl. 6 og beregnes
med 1 kr-. ekstra pr, tur, uanset turens længde.Udsattes.

215,

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra kommuneassistent Jens Friis
om tilladelse til at overtage det i ejendommen matr. nr. 254 cc[
indestående statslån.- Anbefales0

216,

(J.nr. 078.51) Andragende fra. Frederikssund sygekasse om forhøjel
se af tilskud.- Forhøjes til 2000 kr0

217.

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra stadsingeniør
om
statslån til opførelse nf et parcelhus på matr, nr. 14 ai_. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges,

218,

(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra arbejdsmand
om
statslån til opførelse af et parcelhus pd matr. nr. 254 de_.- Sa
gens overgang til 2, behandling vedtoges,

219.

(J.nr. 778,532,1 (-4) Andragende fra prokurist
om stats
lån til opforelso nf et parcelhus på matr. nr-, 8 _n, 8 d .- Sagens
overgang til 2, behandling vedtogesc
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220.

om stats(J.nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra fru
lun til opførelse nf ot parcelhus på matr. nr. 8 a .- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Modet hævete

B e r e t n i n g
vedrørende
"byrådsvalget den 14. marts 1950 i Frederikssund.

.

På valglisterne var opført 2373 personer fordelt således:
Hovedlisten
Tillægsvalglisten

2368
___ 5
Ialt

2373

heraf 1156 mænd og 1217 kvinder.
Yed berigtigelsen af disse blev på grund af skatterestance
alettet 187, og ved fraflytning og dødsfald 23 personer, således at
der valgdagen var ialt 2163 vælgere, nemlig 1030 mænd og 1133 kvinder.
Af disse stemte 1922, heraf blev 958 afgivet af mænd og 964
af kvinder, hvilket giver en stemmeprocent stor 88,85 $.
Ved optællingen blev 8 stemmer erklæret ugyldige af følgende
grunde:
7 var afgivet blanke,
1 havde overstreget kryds på liste C og rigtigt kryds på li
ste F.
De resterende 1914 stemmer var faldet som følger:
På kandidatliste A var faldet 869 stemmer, der giver 5 manda
ter, hvorefter fordelingstallet bliver 145.
Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne.

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

7,
8.
9.
10.
Il*

Emil Retoft
Christian Jørgensen
Svend 0. Olsen
Poul Jensen
Viktor Jeppesen
Jørgen Christiansen
Edith Amdal Petersen
Flodin L. Larsen
Jacob Espersen
Oluf Nielsen
Sofus Jensen

Valgte blev altså:
1. Emil Retoft
2. Chr. Jørgensen
3. Svend 0, Olsen
6, Jørgen Christiansen
8, Flodin Larsen.

Personlige
stemmer.

252

64

80
26
42
96
34
79

18
9
2

De 167 listestemmer tildeltes.

0

81
65
21
0
0
0
0
0
0
0

Herefter havde
kandidaterne ialt følg. stem
metal.
252
145
145
47
42
96
34
79
18
9
2

På kandidatliste

C va r f a l d e t 560 stemmer,

hvorefter fordelingstallet h i i v e r

der

giver 4 mandater,

115«

Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne.

I. Carl Bruun
2c Palme Allert Jensen
3 o Gudmund Nørgaard
4o Troels Barfoed
5c Olga Andersen
6, Hans Heering
7o Brede Pedersen
8o Oscar Poght - Sørensen
9. Arent Piltenborg
10, Niels Peter Larsen
11. Asger Nielsen

Personlige
stemmer,

298
40

28
29
33
9
9
11
7
2
6

De 88 listestemmer tildeltes.
0
73
15
0
0
0
0
0
0
0
0

Herefter havde
kandidaterne ialt
følg* stemmetal.

298
113
43
29
33
9
9
11
7
2
6

Valgte hlev altså:
10 Carl Bruun
2o Palme Allerth Jensen
3o Gudmund Nørgaard
5. Olga Andersen*

På kandidatliste P var faldet 405 stemmer, der giver 2 mandater,
hvorefter fordelingstallet "bliver 136.
Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne.

I, Jakob Werdelin
2, Rich. P. Werliin
3. Elis Jensen
4. Svend E. Overbeck
5. Agnete Ammendrup
6, Otto E, Jørgensen
7c Svend Jartved
8, Vilh, 0, Petersen
9» Erik Andreasen
10. Nieldorf Koldborg
11, Karl Theodor Olsen
Valgte blev altså:
lo Jakob Werdelin
2c Rich, P. Werliin,

Personlige
stemmer.

102
80
49
41
14
21
4
2
2
4
0

De 86 listestemmer tildeltes.

34
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Herefter havde
kandidaterne ialt
følg. stemmetal.

136
132
49
41
14
21
4
2
2
4
0

P å k a n d i d a t l i s t e K var f a l d e t

80 stemmer,

der giver 0 mandater,

hvorefter f o r d e l i n g s t a l l e t b l i v e r 81,

Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne.

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

Sofus Andersen Christophersen
Carl Albert Jensen
Olga Arentoft
Svend Aage Jensen
Arne Bjørnh. Gustafsen
Manfred Jul. Larsen
Hans Otto Hansen
Ingen blev valgt.

Personlige
stemmer.

49
10
1
5
2
0
6

De 7 liste- Herefter havde
stemmer til- kandidaterne ialt
deltes.
følg. stemmetal.

7
0
0
0
0
0
0

56
10
1
5
2
0

S

Byrådets sammensætning bliver herefter fra 1. april 1950:
Navn.

Livsstilling:

Valgt på liste:

Carl Bruun
købmand
1.
2.
Emil Retoft
overlærer
Jakob Werdelin
fhv. gårdejer
3.
Chr, Jørgensen
uddeler
4.
Palme Allerth Jensen
landsretssagfører
5«
Svend 0, Olsen
6.
forvalter
Rich. F. Werliin
malermester
7.
Jørgen Christiansen
8.
typograf
kriminalbetjent
Gudmund Nørgaard
9.
10.
Flodin Barsen
arbejdsmand
Olga Andersen
11,
frue
medens! følgende ikke opnåede valg og blev stedfortrædere:
Liste A:
1.
2.
3.
4.
5.
6,

Poul Jensen
Viktor Jeppesen
Edith Amdal Petersen
Jacob Espersen
Oluf Nielsen
Sofus Jensen

viceinspektør
skibstømrer
frue
incassator
maskinarbejder
malersvend.
Liste C:

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

Troels Barfoed
Hans Heering
Frede Pedersen
Osoar Foght - Sørensen,
Arent Filtenborg
Niels Peter Larsen
Asger Nielsen

landsretssagfører
murermester
sparekassedirektør
købmand
viceskoleinspektør
stationsforstander
apoteker,

liste F:
1.
2.
3.
4.
5.
6,

7.
8.
9.

Elis Jensen
Sv. E. Overbeck
Agnete Arnmendrup
Otto E, Jørgensen
Sv. Jartved
Vilh, 0. Petersen
Erik Andreasen
Nieldorf Koldborg
Karl Th. Olsen

mejeriejer
landsretssagfører
frue
kontorchef
konditor
autoforhandler
prokurist
købmand
manufakturhandler.

C
A
F
A
C
Å
F
A
C
A
C

F o r t e g n e l s e
over
medlemmer af byrådet, kommunale udvalg, kommissioner -og udvalg m.v,
pr. 1/4 1950.

Byrådets med lemmert
Købmand Carl Bruun, borgmester.
Overlærer Emil Retoft
Fhv. gårdejer Jacob Werdelin
Uddeler Chr. Jørgensen
Landsretssagfører P. A« Jensen
Forvalter Sv. 0, Olsen
Malermester Rich. Werliin
Typograf Jørgen Christiansen
Kriminalbetjent Gudmund Nørgaard
Arbejdsmand Flodin Larsen
Fru Olga Andersen
Repræsentant for Udesundby landdistrikt i fællesanliggender:
Støberiarbejder P. Jacobsen.
Kommunale udvalg:
Kasse- og regnskabsudvalget;
Borgmesteren, V/erdelin, Ret oft.

.

Havneudvalget:
Borgmesteren, Nørgaard, Hans Holten Lange, Retoft,
Sv. 0. Olsen.
Det sociale udvalg:
Werdelin, Werliin, fru 0. Andersen, Sv. 0. Olsen,
Chr, Jørgensen, P. Jacobsen.
Skoleudvalget:
P, A. Jensen, Nørgaard, Retoft, P. Jacobsen.
Vejudvalget:
'Werdelin, Nørgaard, Flodin Larsen,
Kloakudvalget:
Borgmesteren, Werdelin, Nørgaard, Retoft, J,Christiansen,

Udvalget for de kommunale værker:
Borgmesteren, Werliin, Retoft.
Markudvalget:
Werdelln, Nørgaard, Flod in Larsen,
Bygningsudvalget:
Werliin, Nørgaard, Chr0 Jørgensen,
Kirkeudvalget:
Fru 0. Andersen. F, A. Jensen, J, Christiansen.
Biblioteks ud valget;
Werliin, Kæmneren, fru 0. Andersen, J, Christiansen,
Chr. Jørgensen.
Blografteaterudvalget:
P. A,

Jensen, fru 0, Andersen, Retoft.
Udvalget for rotteudryddelse:

Werdelln, Flodin Larsen.
Stedfortrædere for borgmesteren ved borgerlige vielser;
Kæmneren, Retoft.
Kommissioner og ombud m, v.
Skolekommissionen:
P, A» Jensen, Lerfeldt, Retoft, kontorchef Jørgensen,
fru Amdahl Petersen, P. Jacobsen.
Bygningskommissionen:
Borgmesteren, Werliin, fabrikant Chr, Hansen, Retoft,
Jørgen Christiansen.
Brandkommiss ionen:
Politimesteren, Borgmesteren, Werliin, tømrerm. Nilausen,
Retoft, Sv. 0. Olsen, Brandinspektøren,
Sundhedskommissionen:
Politimesteren, Kredslægen, fru 0, Andersen, Werdelln,
Borgmesteren, Retoft, Chr. Jørgensen,
Bevillingsnævnet:
Borgmesteren, Politimesteren, Werdelln, P. A. Jensen,
Retoft, Chr. Jørgensen.
Indkvarteringskommiss ionen:
Borgmesteren, Kæmneren,

Prisudvalget:
Borgmesteren, Olga Andersen, Chr, Jørgensen
Brændselsudvalget:
Werdelin, Kæmneren, Retoft.
Frederikssund boligselskab;
Borgmesteren, Kæmneren, Kjølby - Petersen, Retoft, sned
ker L, J. Larsen.
Børneværnsudvalget:
Werdelin, Werliin, Olga Andersen, skoleinspektør Johansen,
Svend 0. Olsen, Flodin Larsen, P. Jacobsen.
Suppleanter: Fru Hildeborg Poulsen, kredslæge Ludvigsen,
P. A. Jensen, Jørgen Christiansen, Chr, Jørgensen.
Boliganvisningsudvalget:
Borgmesteren, Svend 0. Olsen, Oskar Nielsen, Troels Barfoed,
Byplanudvalget:
P. A, Jensen, Werliin, Retoft.
Sportsudvalget:
Nørgaard, Werliin, Olga Andersen, Svend 0. Olsen, Chr. Jør
gensen, Jørgen Christiansen.
Tilsyn med varetægtsfangers behandling:
P. A. Jensen.
Sessionsrepræsentant:
Werdelin.
Byråd ets medlem af bestyrelsen for A/S Kalvøen: Fru Olga Andersen, FloSS
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din Larsen.
,! realskolen: P. A. Jensen, Olga An
dersen, Retoft.
" sygehuset:
P. A, Jensen, Retoft.
" digelaget "Bløden*1: Werdelin, Flodin Larsen.
“ Frederikssund børnehave: Olga Ander
sen, Svend 0. Olsen.
11 sygekassenævnet: Borgmesteren, kreds
lægen.

i>
ii

fredningsnævnet: Borgmesteren, stedfortræder Retoft,
taksationskommissionen ved fredninger: Borgmesteren,

»

i*
"
"

'' tuberkuloseforvaltningen: P. A. Jensen.
" vejkrydsudvalget: Werdelin, Flodin Larsen.
'• skolerådet: P. A. Jensen.

Grundlisteudvalget til udtagelse af nævninger:
P. A. Jensen, Nørgaard, Jørgen Christiansen.
Hegnsynsmsnd:
Politifuldmægtig Tønnesen, Werdelin, Flodin Larsen.
Jordboniteringsmand;
Werdelin, Flodin Larsen,
Vurderingsmand efter lov om udlån af umyndiges midler;
Borgmesteren, Werdelin,

P, A, Jensen, Chr. Jørgensen, Jørgen ChristJ.-*

ansen.
Vurderingsmand til ejendomsskyld og grundskyld;
Fabr. Chr. Hansen
Svend 0. Olsen

Suppleant: Landinspektør Holland-Møller.
"

: Chr. Jørgensen,

Ungdomsskolenævnet:
P, A. Jensen, Retoft, pastor Lerfeldt, fru Amdahl Petersen, kontorchef
Jørgensen, viceinspektør Poul Jensen, lærerinde, frk. I. Schmitt, fa
brikant Chr. Hansen, skibstømrer V. Jeppesen, fru Barfoed, fru Erlandsen.

