R e g i s t e r
over
sager “behandlet i “
byrådets møder i året 1957/58«

Arbejds- og beskæftigelsesforhold.
Kommunalarbejdere medlemmer af syge- og arbejdsløshedskasser - 153«
Malernes landspropagarjda vedr. vinterarbejde -

167 .

Badeanstalter.

Begravelsesvæsen (se kirken)

Biblioteksvæsen.
Bibliotekar Inger Persson - 11, 28.

Boligforeninger (se byggesager og boligforhold)

Brandvæsen.
Forhøjelse af landkommunernes bidrag til brandvæsenet -

96.

Udvidelse af brandmandskabet med een mand - 193«

Broer, (se gader, veje og kloaker)

Byggesager og boligforhold.
Arbejdernes Andelsboligforening - 2, 14, 29, 118, 17o, 187, 197, 217,
Dansk Boligselskab af 1945 ~ 86, lo5, 137, 138, 148, 157, 188.
Frederikssund boligselskab - llo.
Inddragelse af lejligheder Opførelse af

parcelhus

4 , 26 , 27 , 53, 94, 135, 194, 230 .

m.v. på matr. nr.

7°z - 19«
—
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254dk - 54
15t

11

- 74

7ce - 9o

II

malerværksted

11
II

trægarage m. v.
II

1«

bygning til vejvæsenets material -

11

pumpestationer -

II

garage på matr. nr. 4k - 124«

II

parcelhus på matr.nr. 4e

7ap - 91

15 æ - 92
15t

- 93

25 , 117
- 14o.

II

"

"

"

II

"

"

"

139
" 7bp - 98, 139

”

"

"

"

II

115 .

"

9y - 98,

7cf -

99, 139

"254dm - loo, 139«

238 .

2 Opførelse af parcelhus på matr. nr. 4n ~ 2o4*

198 , 2o5.

"

"

"

"

7bt -

"

"

"

"

254bb - 2o 6 , 228.

8cn - 229, 245
"
og værksted på matr. nr. 7 di, 7 dk - 236 .
garage på matr. nr. 12 ø - 162 .
"

"

"

"

"

"

"

"

3r - 237.

'

Benzintankanlæg - 155, 185, 199, 221.
Forhøjelse af husleje i matr. nr. 198a, Lundevej, - 180.
Godkendelse af tjenestebolig - 181.
Boliganvisningsudvalget ophæves -

■

'

•

234 .

Dispensation fra bygningsloven, matr. nr. lo2 og lo3 ~

24.

Forandring af drivhus på matr. nr. 4az - 31*
Tilskud fra

l/s

Frederikssund & Omegns Bank til socialfilantropisk byggeri -

46 .

Afløbsforholdene fra et hus på matr. nr. 7cu - 55*

Byplan.
Udstykningsplan vest for Kocksvejs forlængelse - 18.
Byggelinie langs Kocksvej - 91*
Bebyggelsesplan for den nye gade ved Jernbanegade 1 - 218.

Byrådet og byrådsvalg.
Valgbestyrelse til byrådsvalg 4« marts 1958 ~ 2o8.
Valglister - 211.
Flere medlemmer i kasse- og regnskabsudvalget og skoleudvalget - 233*

^

Ejendomme og jorder.
Salg af areal til Arbejdernes Andelsboligforening til

15 parcelhuse - 2, 29, lo9, 118,

64 .

Salg af matr. nr. 254dm - 3°,

nr. 15 t- 34 5 59*

"

11 parcel af matr.

"

" matr. nr.

"

"

"

"

4ba - 60,7 7 «
8cn - 83 .

"

"

"

"

7di, 7dk, - 183, 236,

"

" ca. 3000 m2 ved Falkenborgvej til "Industriselskabet Frederikssund A/S" - 192.

241.

Tilladelse til at Kai Frederiksen overtager matr. nr. 4az "

"

" telefonmontør G. Jørgensen afhænder

Erhvervelse af ejendommen,matr.

nr. 192, bygr. -

63 .

matr. nr. 4e -

6.

"

"

"

"

"

5a, markj. "LI.Marienlyst"

"

"

"

"

"

97b, 98b,

"

" matr. nr. 8cn

Tilbagekøb af
Tilladelse til
"

"

"

"

- J.

99, bygr. - 58,76*

-83 .

matr. nr. 4e - 24o.
til at sælge matr. nr. 4^ ~ I06, 134«

.

254ct - l6l.
til at sælge matr. nr. 28as - 225.

til at sælge matr. nr.
i

Tilbud om at kommunen erhverver ejendommen matr. nr. 115, bygr. - 9*

65 .

- 5 Tilbud, om at kommunen erhverver "Møllegården" -

246.

Erstatning for eksproprierede ejendomme matr. nr. 97c, 98a - del af looa og 191 - 20.
Ny skole ved Marienlyst - 49,

84 , lol.

Tilbygning til skole i Frederiksborggade - 49,

84, lol, 119, 165, 242 - 244*

36 , 45, 127-, I 84, 243 .
Ungdomshuset - 41 , 42, 88, 89.
Nyt alderdomshjem -

Campingpladsen - 66.
St. Marienlyst, forpagtning - lo7, 142,

164 , 166, 177, 19&, 227.

Kommunen tilbyder gratis grund til amtsefterskole - 141.
Kommunen tilbyder

bygge- grunde til fa. Brdr. Friis Hansen A/S -

163 .

Kommunen overdrager areal af matr. nr. J 'b f vederlagsfrit til hjem for kronisk syge D. D. P. A.'s tankstation ved rutebilstationen - 199*
Omkostninger ved salg af komm. ejendomme udredes af køberen - 2oo.

Folkebiblioteket (se biblioteksvæsen)

Forsikringer.
Abonnementskontrakt med Zone-Redningskorpset - 22o.

Forskelligt.
Anskaffelse af græsslåmaskine - 16.
Ungdomshuset, Kocksvej -

4 1 , 42.

Tilskud fra A/s Frederikssund & Omegns Bank til socialfilantropisk byggeri Adoption af

M/s

"Sværdfisken" -

82.

Opstilling af bykort på torvet - 112.
Ophævelse af landbrugsforpligtelser for "Lundebjerggaard" - 171.
Vandrerhjemmet - 186.

Gadehandel.
Salg af frugt og grøntsager - 79*

Gader, veje og kloaker.
Motorafgift -

13 , I08 .

Erstatning vedr. eksproprierede ejendomme - 2o, 218.
Opførelse af pumpestationer - 25, 116.
Vejsyn -

39 .

Istandsættelse af Jenriksvej - 52, 122.
Afløbsforholdene fra husene på matr. nr. 7cu, 7ce - 55, 9o.
Fortegnelse over gader og veje - 72.
Vejen langs kirkegårdens vestside optages som offentlig - 87Kocksvejs forlængelse - 91, 174*
Opstilling af bykort på torvet - 112.
Nye vejnavne: "Langesvej", "Ved Kirken", "Tjørnevej","Egernvej" - 113, 199a.
Opførelse af bygning til vejvæsenets materiel - 115*
Nedlægning af kloakledninger til 15 parcelhuse ved Falkenborgvej - 118.
Istandsættelse af vej til spejderhytten på Kocksvej - 121.

46 .

- 4 Færgevejs udvidelse - 154*
Salg af chaussesten fra Færgevej - 172.
Caltex benzinanlæg ved Ny Østergade - 155? 185.
D. D. P. A. 's benzintankanlæg ved rutebilstationen - 199•
Lån til kloakanlæg - 213, 242.

C-arantiforpligtelser(se statslån) og kasse- og regnskabsudvalget.

Havnen.
Opfyldning - 4o.
Regnskab - 71, 2o9Overslag - 2o2.
Udleje af havnens arealer - 212, 223, 235 -

Indfødsret.

Jernbanen.
Flytning af jernbanestationen - 123«

Jordemødre.

Kasse- og regnskabsvæsen.
Kasseeftersyn - 1,

68 .

Sygehuseregnskaber - 15, 38.
Regnskab for sygebilerne -

69.

Havnens regnskab - 71, 2o9»
Havnens overslag - 2o2.
Garantiforpligtelser: 3* prioritetslån - 80 , 147*
1!
11
mtr.nr.9y og 7bp - 98, 139«
11
II
1!
7cf, - 99, 159
!1
II
II
254dm - loo, 139.
II

II

n

7bt - 198, 2o5.

II

»t

11

254bb - 206, 228.

11

TI

11

8cn - 229, 245.
Garanti for lån vedr. klubhus på Stadion - 156 .
Tab på garantiforpligtelse i matr. nr. 18cf, Uds.
Kommunens regnskab — 97•
Kommunens overisag - 2o3, 224*
Tilskud til Frederiksborg statsskole - l6o.
"

"

drift af Campingplads - 173«

Finansiering af nyt alderdomshjem - 184, 243«
Optagelse af lån til skole, vandværk og kloakanlæg - 213, 242.

Kirke og kirkegård.
Nyt orgel - 95.
Forhøjelse af taksterne for erhvervelse af gravsteder - 19o.

- 133«

- 5 Kloaker, (se gader, veje og kloaker)

Kommunegarant i (se sta tslån)

Kød- og rnælkekontrol.
Hjemmeslagtning af grise på sygehuset -

151 .

Medhjælp til stadsdyrlægen - 21o.

Legater,

Lystanlæg.

Lønninger■
Stadsingeniøren - Y ]G .

Museer■

Mælkekontrol (se kød- og mælkekontrol)

færingsvæsen.
Overtagelse af mælkeruter -

3 , 35? 145«

Autorisation som elektroinstallatører - 8, 128.
Autorisation som vand- og gasmester - 226.
Tilladelse til musik og dans m.v. på restaurationer - 43, 44, 114, 15°, 189.
Beværterbevilliger -

132 , 2o7-

Omnibus- og fragtmandskørsel - 111, 149«

Pensioner.

Priser.
Detailpriser - 12,

67 , 146 , 197a *

Gaspriser - 12o, 2ol.

Rådhuset.

Renholdelse (den offentlige)

Regnskabsvæsen (se kasse- og regnskabsvæsen)

Rets- og politivæsen.

Skatter og afgifter.

Motorafgift- - 13, I0 8 .
Stabiliseringslån - 81.

- 6 Skolevæsen,
Skoletandklinik - 17, 119, 165, 213.
Ny skole ved Marienlyst - 49,

84 .

Tilbygning til skolen i Frederiksborggade - 49, 84, 119, 242.
Ingeniørassistance ved det nye skolebyggeri - lol, 126.
Skoleplanlægningsundersøgelse - 191.

48 , 6l.

Lærerinde Betty Hansen -

Overlærer Ida Schmitt - 6l.
Lærer Bendt Mensing Christensen - 6l.
Overlærer E. Retoft - 7o.
Lærerinde Agnete Sass Nielsen - lo3, 131, 178.
Overlærer Anna Kjær -

130 .

Lærerinde Poula Hansen - 182.
Andragende om overlærerløn til lærere med 15 års anciennitet - 5°.
Skoleforbundsoverenskomst med Snostrup -

85 .

Forhøjelse af lederhonorar vedr. aftenskolen - I 04 .
Skoleinspektørens varmebidrag-125.
Kommunen tilbyder gratis grund til amtsefterskole - 141.
Tilskud til ophold på efterskole - 144*
Tilskud til Frederiksborg statsskole - l6o.

Skorstensfejning.

Social forsorg.
Andragender om folkepension - 5, 75, I 36 , 159, 179, 195*

36 , 45, 127, 184, 243*
Fribefordringsgrænsen - 143, 169 .

Nyt alderdomshjem -

Folkepensionistboliger i Falkenborghus - 187.
Vedtægt for kontaktudvalg vedr. erhvervshæmmede - 198a.
Eftergivelse af kornmunehjælp - 239«

Stadion.
Anskaffelse af græsslåmaskine - 16.
Klubhus - 156, 175.

Statslån.
Arbejdernes Andelsboligforening - 2, 14, 29, lo9, 118, 17o, 197, 238.
, matr. nr. 7aP , matr. nr.

32 , 56.
254H

“ 33, 57*

, matr. nr. 4ba - 62, lo5,
, matr. nr. 4aø ~ lo5,

137 «

137 «

, matr. nr. 4bd - lo5,

137 .

138 , 157 «
, matr. nr. 4bc - 138 , 157 *

, matr. nr. 4bb -

Nyt alderdomhjem - 184, 243*
Dansk Boligselskab af 1945 til yderligere 5 parcelhuse - 148.
Tab for kommunen ved realisation af matr, nr. 18cf, Uds.

- 133.

- 7 Sygehus- og sundhedsvæsen.
Sygehusregnskaber - IS, 58.
Regnskab for sygebilerne -

69.

Hjemmeslagtning af grise på sygehuset - 151*
Beretning fra sundhedsplejersken - 215.
Forhøjelse af "selvbetalertaksten" på sygehuset - 219*
Opførelse af hjem for kronisk syge - 251.

Sygekasser.

Tilskud og understøttelser.
Frederikssund roklub - lo.
Turistforeningen: Campingplads — 66, 175*
Tilskud til ophold på efterskole - 144*

156 , 175 «

"

"

opførelse af klubhus på stadion -

"

"

kursus for arbejdsløse maskinarbejdere - 158.

"

"

Frederikssund Atletklub - 222.

T jene stemænd m .f1 .
Bibliotekar Inger Persson - 11, 28.
Måleraflæser Henry Christensen -lo2.
Pantefoged Srik Moses - 129Stadsingeniør Ole Buhi -

176 .

Trafik- og færdselsforhold.
Omnibus- og fragtmandskørsel - 111, 149*
Flytning af jernbanestationen - 125•
Benzintankstationer - 155? 185? 199*

Turistvæsen.

Udstillinger.

Udstykninger og matrikulsvæsen.
Udstykningsplan vest for Kocksvejs forlængelse - 18.

Yalg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Yalg af huslejenævn — 21.
"

til vurderingskommissionen - 57*

"

"

overtaksationskommissionen -

"

"

taksationskommissionen - 75«

"

af landvæsenskommissærer — 78,

"

til initiativrådet -

51 ? 75*

214 *

152 .
168 .

"

"

nævningegrundlisten -

"

"

bestyrelsen i "Rosenvænget" - 188.

8 Valg til kontaktudvalget vedr. erhvervshæmmede - 198a.
"

af valgbestyrelse til byrådsvalget den 4- marts 1958 - 2o8.

Valglister til byrådsvalget - 211.
Boliganvisningsudvalget ophæves - 254•

Værker, de kommunale.
Autorisation som elektroinstallatør - 8, 128.
"

"

vand- og gasmester -

226.

Dansk Vejmaterialefabrik, forurening af grundvandet - 4 7 j 216.

' ..

ir

:g vando tikledning til spejderhytten på Kocksvej - 121.

Etablering ai elkabel til matr. nr. 7di, 7dk, fabrikant A. Jepsen - 183.
Lån til nyt vandværk - 213, 2J2.
Gaspriser - 12o,121.
Nedsættelse af landvæsenskommission til udvidet vandindvindingsret -

232 .

- 1 Byrådsmødet den 8. april 1957Fraværende; Jørgen Christiansen.
1.

(J. nr. 075»526.5)

Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter

retning.
2.

(J. nr. 778«552.1 (_4)

Arbejdernes Andelsboligforening forespørger, om kommunen

vil yde garanti for statslån i

15

parcelhuse, give tilskud til 5 af dem som
O

Msocialfilantropiske" og sælge det fornødne areal, ca.

14*000 m

og til hvilken

pris; - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges*

3.

(J. nr. 778»2)

Meddelelse om, at

mælkerute er solgt for 10.000

kr. i good - will og 7*000 kr. for vognen. - Godkendes med 8 stemmer.- 2 stemte
ikke.

4.

(J. nr. 778*5)

Andragende fra viceinspektør

om tilladelse til ned

læggelse af lejligheden på 1. sal i ejendommen Færgevej 52. - Udsættes.
5.

(J. nr. 848.431)

Andragender om folkepension. - Bevilges eenstemmigt.

6.

(j. nr. 811.111 (073*511*l)

2. behandling af sag om erhvervelse af ejendommen

matr. nr. 192, bygr., Færgevej. - Indstillingen vedtoges.
7.

(J. nr. 073*51 (073*511*l)

2. behandling af sag om erhvervelse af ejendommen

matr. nr. 5&, markj., "LI. Marienlyst". - Indstillingen vedtoges.
8.

(J. nr. 712.2)

Andragende fra installatør H. Larsen, Jægerspris, om autorisa

tion som elektroinstallatør. - Bevilges.- Ler skal stilles et depositum på

300 kr.
9*

(j. nr, 073*511*1)

Restauratør Harald Jensen tilbyder at overdrage ejendommen

matr. nr, 115? bygr., Frederiksborggade 7 for en pris af 60.000 kr. - Let ved
toges ikke at antage tilbudet.
10.

(J. nr. 855*3 ~ (078.51)

Andragende fra Roklubben om at kommunen vil bekoste

et "brohoved" udfor klubhuset.- Udgiften er anslået til ca, 2.000 kr. - Bevil
ges.
11.

(j. nr, 852.11.08)

Ansøgninger til det ledige bibliotekarembede* - Biblioteks

udvalget bemyndigedes til at ansætte en bibliotekar.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den

12

.

(j. nr. 824*5)

1 3 . maj 1957*

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

- 2 1 ".

(j. nr. 715.13)

Meddelelse om anvisning af forskud på motorafgift, 66.100 kri -

Til efterretning.
14.

(J. nr. 778.532)

Regnskab fra Arbejdernes Andelsboligforening. - Godkendes.

15-

(J. nr. 842.11.073.526)

Meddelse om andel i sygehusudgifter:

271.272 kr.
448 "

Frederikssund sygehus
Frederiksværk

" .

Esbønderup

"

Montebello

6.533

"

12.897

"

Til efterretning.

16 .

(j. nr. 811.073.53)

Indstilling fra sportsudvalget om anskaffelse af græsslå

maskine for 8.700 kr., og at der efterbevilges 1.200 kr. - Indstillingen vedto
ges.
17.

(j. nr. 851.172)

Borgmesteren meddeler, at Andelsbanken har modsat sig indret

ning af skoletandklinik i bankens ejendom, hvorfor det anbefales, at kasse- og
regnskabsudvalget og skoleudvalget bemyndiges til at undersøge mulighederne for
at få en anden løsning på spørgsmålet. - Den nævnte bemyndigelse gives.
18.

7 i3 .Hl) Andragende om godkendelse af udstykningsplan vest for Kocksvejs

(j. nr.

forlængelse. - Godkendes.
19-

(j. nr. 778.511)

Andragende fra parcellist Henry Jensen om godkendelse af bebo

elseshus og værkstedsbygning ved Kocksvejs forlængelse (parcel nr. 9 af matr. nr.
7ap, markj. -

Godkendes, idet afstanden mellem beboelseshus og værksted skal

være 10 m.

20

.

(j. nr. 811.111 (712.5)

Meddelelse fra vurderingskommissionen vedrørende erstat

ning for eksproprierede ejendomme således ;
Matr. nr. 191
"

"

17-500 kr.

97c, 98a

Del af matr. nr. 100a

58.000

"

155*000

"

Til efterretning.
21.

(j. nr. 778.5.075.15)

Valg af huslejenævn for perioden

1 /7 1957 til 3o/6 1960. -

Som formand indstilles sparekassedirektør Frede Petersen, som suppleant bankdirek
tør Ahrendt.
Som medlemmer valgtes:
Værkfører Aaberg
Mirermester Oskar Nielsen
22.

(j. nr. 778.511)

Suppleant;
"

låirer Kai Sørensen
Uddeler Chr. Jørgensen.

Andragende fra meniaker C. Jørgensen om godkendelse af beboel

seshus på matr. nr. 7cq, Kong Skjoldsvej 2. - Godkendes.

25-

(j. nr. 778.511)

Andragende fra former

hus på matr. nr. 7cu, Kong Skjoldsvej

om godkendelse af beboelses

23 . - Da bygningen ikke foreløbig kan af

vandes, kan der ikke gives byggetilladelse.

- 3 24.

(J. nr. 778.511)

Andragende fra autoforhandler

fra bygningsloven vedrørende matr. nr. 102,

om dispensation

103 *

Bygningskommissionen udtaler, at dispensationen anbefales på vilkår, at afstan
den fra den projekterede bygning til naboskel mod syd forøges til 2,5o m, samt
at der enten sker sammenlægning af matr. nr. lo2,lo3c og lo3d bygr. til eet
matr. nr., eller at der tinglyses deklaration om, at de nævnte 3 ejendomme sted
se forbliver i sameje. - Anbefales
25.

(J. nr. 777.728)

på de nævnte vilkår.

Kontrakt med civilingeniør P. Brehm vedrørende opførelse af

pumpestation for 29*600 kr. - Godkendes.
26.

(j. nr. 778.5)

Fornyet behandling af andragende fra viceinspektør

om tilladelse til nedlæggelse af en lejlighed i ejendommen Færgevej 52. - For
at give tilladelse til at inddrage noget af lejligheden under lejligheden i
stueetagen stemte 3 " 6 stemte imod - 2 stemte ikke.

27 .

(J. nr. 778.5) Andragende fra snedkermester

om tilladelse til at

fordele en 2 værelses lejlighed i ejendommen Lundevej 18 til 2 andre lejlighe
der i ejendommen. - Det vedtoges ikke for tiden at give tilladelsen.
28.

(j. nr. 852.11.08)

Biblioteksudvalget indstiller, at bibliotekarelev Inger Lis

Persson ansættes som assisterende bibliotekar fra 1. juli 1957* ~ Indstillingen
vedtoges.
29.

(J- nr. 073*51 (073*511*2)

Indstilling om afhændelse af areal ca. 12.000 m2

■

af matr. nr. 3g> Askelund til Arbejdernes Andelsboligforening til opførelse af

15 parcelhuse.
Prisen indstilles fastsat til

4 kr. pr. m2 , og foreningen må selv anlægge even

tuelle boligveje. - Indstillingen vedtoges.
30.

(J. nr. 073*51 (073*511*2)
stor ca.

85o

Indstilling om afhændelse af en parcel ved Skelvej

p

m

til togfører

for

4

p

kr* pr. m

og pa sædvanlige

vilkår. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
31.

(J . nr. 778.511)

Andragende fra vulkanisør Kaj Frederiksen om godkendelse af

forandring af et drivhus til værksted på matr. nr. 4az, Frederiksværkvej. Bevilges.
32.

(J . nr. 778.532.1 (~4)

Andragende fra chauffør

om statslån til

et parcelhus på parcel nr. 49 af matr. nr. 7ap, Rolf Krakesvej. - Kan ikke an
befales.
33*

(J* nr« 778.532.1 (—4)

Andragende fra maskinarbejder

om statslån

til et parcelhus på matr. nr, 254bb Elmevej 1. - Sagens overgang til 2. behand
ling vedtoges.
34*

(J. nr.

073.51(073 .511 .2)

matr. nr. 15t, markj. for
toges.

Ejendomsmægler

forespørger, om han kan købe

4 kr. pr. m2 . - Sagens overgang til 2. behandling ved

- 4 55*

(J. nr. 778.2)

Landsretssagfører Sv. E. Overbeck andrager om godkendelse af,

at mælkehandler P. Jakobsen afhænder sin forretning til Ejner Jensen, Ganløse
for 16.000 kr., hvoraf

6 .5OO kr. for løsøre og 1.500 for varelager. - Godkendes.

36 . • (j.- nr. 842 .61 ) - Skrivelse af 7* maj 1957 fra boligministeriet vedrørende opfø
relse af alderdomshjem og indstilling fra socialudvalget om bemyndigelse til at
lade udarbejde endeligt projekt. Udgiften anslås til 1,8 miil. kroner. Udvalgets indstilling vedtoges, idet der dog af hensyn til værelsernes solvend
te placering udarbejdes en ny situationsplan til næste byrådsmøde.
Mødet hævet

Byrådsmødet den
37.

(J. Nr. 811.111.077.1)

_

.

.

.• •. .

1 7 . juni 1957

Meddelelse om at landinspektør Søliner Petersen er valgt

til opmand og arkitekt Nagel Larsen til suppleant til vurderingskommissionen
nedsat i h . t. vejvedtægten. - Til efterretning.
38.

(J. nr. 842.11.073.526)

Meddelelse om andel i centralsygehusets driftsunderskud.

Til efterretning.
39«

(J. nr.811.121.2)

40.

(-J. nr.792)

Vejsynsprotokollen. - Til efterretning.

'

Minnisteriet for offentlige arhejd’
er godkender' opfyldningen ved

skibsværftet på forskellige;betingelser, - Til ef terre thing'. : '
41.

(J. nr. 073«5l)

Beretning fra ungdomsnævnet vedrørende benyttelse af ungdoms

huset. - Til efterretning.
42.

(j. nr.,075*51)

#

•

; •

- . :

Indstilling om ændring af ungdomshuset, således, at der i stedet

. for.dør mellem lokalerne bliver en;.2,6 m bred åbning.

43 .

(j . nr. 76l)

Indstillingen vedtoges.

Andragende fra Poul Lynge om tilladelse til musik og dans og til

, .at. have åbent til. kl... 1 en aften•om; ugen samt 'anvendelse af.en "Mnsic Box"... #•Bevilges på sædvanlige betingelser..

44 .

(j . nr.761 )

.• :

. :

.. ;

Andragende fra Kalvøpavillonen om tilladelse til musik og dans og

til at have åbent til kl. 1 om lørdagen .samt anvendelse.af en nJuke .BoxM. .

Bevilges på sædvanlige betingelser.

45*

(J. nr.

: ;

.

'

842.61 ) Fornyet behandling af sag vedrørende opførelse af nyt alderdoms

hjem. - Efter det nu foreliggende skitseforslag vedtoges det at lade udarbejde
detailprojekt på det foreliggende-.grundlag* ■

46 .
.

(J . nr.778*552.l(-4)

Meddelelse fra

A/s

.

, •

Frederikssund & Omegns Bank om et til

skud på 15.000 kr. til socialfilantropisk byggeri. --Modtages med tak.

•

- 5 47*

(J* nr.

778 .3il.22 ) Udskrift af dom i sagen mod Dansk Vejmaterialefabrik, hvor

efter fabrikken er frifundet for kommunens krav om erstatning for undergrundens
forurening med fenol. - Udvalget for de kommunale værker bemyndiges til evt. at
appellere sagen til højesteret.
48.

(j* nr.851.11*082.3 ) 851.12

Indstilling om oprettelse af nyt lærerindeembede. -

Indstillingen vedtoges.
49*

(J. nr. 851.162)

Indstilling om bevilling til detailprojektering af en ny skole

ved Marienlyst og en tilbygning til skolen i Prederiksborggade. - Indstillingen
vedtoges, idet man henvender sig til omegnskommunerne om tilsagn vedrørende samarbe jde ve dr. skole tandklinik.
50.

(j. nr. 851.ll.087.4l)

Andragende fra lærerrådet om overlærerløn efter 15 års

anciennitet.
2 medlemmer af skolekommissionen, redaktør N. Th. Jørgensen og bankdirektør E.
Jørgensen anbefalede andragendet. Overlærer Retoft og Landsretssagfører P. A.
Jensen kan ikke anbefale, idet Retoft anfører, at han ønsker at afvente løn
ningskommissionens udtalelse. Pru Amdahl Petersen var fraværende. - Andragendet
nægtedes med 7 stemmer mod 3- (Aage Olsen, N. Th.Jørgensen og fru Westergaard)
(Barfoed stemte ikke).
51.

(J. nr. 811.075*15)

Amtet anmoder om indstilling til valg af medlem af overtak

sationskommissionen i henhold til vejvedtægten. - Overlades til kasse- og regn
skabsudvalget at fremkomme med indstilling.
52.

(j. nr. 811.111)

Opgørelse af udgifterne ved istandsættelse af Jenriksvej.

Udgiften har andraget 27.941 kr. og det indstilles, at Willumsen-museet pålig
ne s

15.000 kr. og fru

6.477 kr., hvori fragår erstatning

Kommunen afholder resten
53*

(J. nr. 778.5)

5*030 kr.

6.464 kr. - Den fremsendte fordeling godkendes*

Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund søger om tilladelse til

nedlæggelse af 1. sals lejlighed i Kastaniealle 6. - Kan ikke for tiden imøde
kommes.
54-

(J- nr. 073*51 " (778.511)

Tegning til beboelseshus på matr. nri 254Jk, Skelvej

8 tilh. murersvend Peder V. Nielsen. - Godkendes.
55*

(J. nr. 777-7)

Sag vedrørende afløbsforholdene fra et hus, som former Sv. Aage

Jensen opfører på matr. nr. 7nu ved Kong Skjoldsvej.
Kloakudvalget indstiller, at der gives en midlertidig tilladelse til at føre
spildevandet til grøften på nærmere angivne vilkår. - Indstillingen vedtoges.
(Se sag nr.
;;56.

116 - I4/I 0 1957 )

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

Fornyet behandling af andragende fra chauffør

om statslån til et parcelhus. - Kan ikke anbefales.
757.•

(J. nr. 778.532.1 (-4 )

2. behandling af andragende for maskinarbejder Ove Peder

sen til et parcelhus på matr. nr. 254bb. - Anbefales, idet man dog må forlange

- 6 at der ikke installeres flaskegas.
58.

(J. nr. 811.111 (073«5H‘l)
.

Indstilling om erhvervelse af ejendommen matr. nr.

97h, 98b, 99, Jernbanegade 3 for en pris af 92.000 kr. - Sagens overgang til 2.
behandling vedtoges.

59«

(J. nr. 073.51 (073.511.2)

2. behandling af indstilling om salg af en del af

matr. nr. 15t, ved Fasanvej til ejendomsmægler F. Arpe. - Indstillingen vedtoges.
60.

(J. nr. 07 .51 (073.511.2)
elektriker

Indstilling om salg af en parcel ved Falkenborgvej til
ca. 800 m2 for 5 kr« pr. m2 . - Sagens overgang til 2.

behandling vedtoges.
61.

(j. nr. 851.11.082.3 )

Indstilling om besættelse af ledige embeder ved skolevæse

net s
Overlærerembedet: Ida Schmitt
Lærerindeembeders Betty Hansen
Lærerembedet: Hr. 1. Bent M. Christensen
Hr. 2.
Der bliver herefter 2 ubesatte embeder, nemlig et lærerembede og et timetærerindeei
bede. - Det vedtoges at ansætte Ida Schmitt, Betty Hansen og Bent Christensen.
62.

(j. nr. 778.552.1 (-4 )

Andragende fra elektriker

et parcelhus ved Falkenborgvej. - Sagens overgang til

63 .

(j. nr. 073.51)

om statslån til

2 . behandling vedtoges.

Indstilling om at man tillader, at vulkanisør Kai Frederiksen ovei

tager prioriteten til kommunen i matr. nr.

4 az, stor 5 *56o kr., og at fristen for

pligten til opførelse af et beboelseshus udsættes til

1/7 1962. - Indstillingen

vedtoges.

64.

(J. nr*

073.51 (073 *511 .2 ) 2 . behandling af indstilling omsalg af parcel ved

Skelvej til togfører Maltha Jensen. - Indstillingen vedtoges*

65 *

(J. nr. 073*51 (o73*511*2)

Andragende om godkendelse af at telefonmontør G. Jørge:

sen afhænder parcel matr. nr.

4©? markj. for 5*500 kr. mod at der pålægges bygge

pligt* - Godkendes*

66.

(j. nr.

777 *83 ) Turistforeningen ansøger om at kommunen vil påtage sig pasningen

af campingpladsen (Slåning af græs o. 1.). - Bevilges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. august 1957.

67 .

(J. nr. 824*5)

68.

(J. nr. 073*526*5)

69.

(J. nr. 842.ll)

Oversigt over detailpriser. - Til ef'terretning.
Beretning om revision på kæmnerkontoret.

-

Til efterretning*

Regnskab for 1956/57 vedrørende sygebilerne. -

Til efterretning.

- 7 -

70 .

(j. nr.

85i.Hl)

sion fra l/8

Meddelelse om at overlærer

er afskediget med pen

1957 * ~~ H l efterretning, idet borgmesteren rettede en tak til hr*

:

Retoft for mange års arbejde.

71 .

(J. nr. 815*12.073-526)

72.

(j. nr. 811.111.8)

Havnens regnskab for

Fortegnelse

1956/57* “ Godkendes.

over gader og veje udarbejdet i henholdtil

den

nye vejlov. - Til efterretning.
73*

(J* nr. 811.075,15)

Valg af medlemmer af taksationskommissionen og overtaksa

tionskommis ionen i henhold til vejloven. - Søliner Pedersen og Sv. Olsen valgtes
til taksationsk. og branddirektør Chr. Hansen til overtaksationsk.
74*

(J. nr. 778*511)

Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 15t, markj., Fasanvej

tilhørende ejendomsmægler F. Arpe. - Godkendes.

848.431 ) Andragender om

75*

(G* nr.

76 .

(j. nr. 811.111 (073 *511 *l)

folkepension. - Kan ikke bevilges.

2 , behandling af indstilling om erhvervelse af ejen

dommen matr. nr, 97b, m.fl., Jernbanegade 3* ~ Indstillingen vedtoges.
p7*

(J* nr. 073*51* (073 *511 *2 )

2. behandling af indstilling om salg af parcel ved

Falkenborgvej til elektriker Ernst Hielsen. - Indstillingen vedtoges.
78.

(j. nr,075*15)

Indstilling til valg af landvæsenskommissionærer for tiden l/ll

1957 ~ 3o/l° 1965* ~ Amtsvandinspektør Asger Hansen, Hillerød og landinspektør
Søliner Pedersen indstilles genvalgt.
79*

(J*

m

** 754*2)

Skrivelse fra frugt- og grønthandlerne vedrørende gadehandel.-

Det henstilles til politimesteren, at vedtagelsen i byrådets møde

2/3 55 over

holdes.
80.

(J. nr. 073*5)
for de sidste

Frederikssund Sparekasse forespørger om kommunen vil yde garanti

50 $ af 3* prioritetslån og fremsender forslag til regulativ

med

de nærmere bestemmelser. - Det vedtoges at svare bekræftende.
81.

(j. nr. 713*18)

Meddelelse om, at der er 181 skatteydere, der skal betale ialt

279*376 kr. i stabiliseringslån. - Det vedtoges, at beløbet skal betales i 5
rater.
82.

(j. nr. 813.13)

Sag vedrørende "adoption" af M/s "Sværdf isken". - Det vedtoges

at"adoptere" skibet.
83*

(J. nr. 073*5l)

Indstilling om at man tilbagekøber matr. nr. 8cn, markj. ved

Strandvejen for 3*500 kr., og at sælge grunden til arkitekt

for 6 kr. pr.

m2 eller ialt 5*400 kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
704*

(J* nr. 851.162)

Skolebyggeri.- Arkitekt Hagel redegjorde for skolebyggeriet.

Det vedtoges at placere en ny skole på arealet mellem Frederiksiksværkvej og Om
kørselsvejen, og at den skal opføres i een etage, og således,at der straks opføres

- 8 10 klasseværelser med tilhørende særlokaler, og således at den kan udvides til en
fuldt udbygget skole til ca. 8oo børn og eventuelt et gymnasium.- Skolen benæv
nes Marienlystskolen. ler indrettes eventuelt salonskydebane i beskyttelsesrum
under gymnastiksalen.
Yed den gamle skole tænkes opført en bygning øst for den nyeste bygning i 2 etager
indeholdende 2 klasselokaler med en Mfoldevægn i stueetagen og en tandklinik og
lægeværelse på 1. sal.- Tiltrædes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9- september 195785

(j. nr. 851.122)

Undervisningsministeriets godkendelse af skoleforbunds overens

komst med Snostrup. - Til efterretning.
86 .

(j. nr.778.552)

87.

(j. nr.811.121.1)

Regnskab for 195& for "RosenvængetM. - Godkendes.
Indstilling om optagelse som offentlig af vejen langs kirke

gårdens vestside. - Indstillingen vedtoges.

88 .

(j. nr.(82.075*l)(075*5l)

Skrivelse fra arbejdsanvisningskontoret om lån af lo

kale til konsultation vedrørende erhvervsvejledning.
Ungdomsnævnet har intet imod, at ungdomshuset anvendes 2 timer om måneden. Det vedtoges at stille lokale i ungdomshuset til rådighed.
89.

(j. nr.851.97M073.5l)

Skrivelse fra den private realskole om lån af lokale i

ungdomshuset til lægeundersøgelser ca.

3 timer en gargom ugen.

Ungdomsnævnet har intet at indvende. - Det vedtoges at stille lokalet til rådighed
90

(j. nr. 778.511)

Tegning til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 7ce ved Kong

Skjoldsvej, tilhørende former

Bygningsinspektøren oplyser, at

afløbsforholdene ikke er i orden. - Det vedtoges ikke at give byggetilladelse før
afløbsforholdene er i orden. (Tilladelse givet i næste møde, nr. 116)
91.

(j. nr. 778.511)

Tegning til opførelse af automalingsværksted på parcel af matr.

nr. 7ap ved Kocksvejs forlængelse, tilhørende autoforhandler W. Siwert. Bygnings
inspektøren oplyser, at afstandsbestemmelsen til naboskel ikke er overholdt. Godkendes, idet dog afstanden til vestskellet 2,5 m skal forhøjes til 3?o m.
Det vedtoges desuden at fastlægge byggelinie langs Kocksvej og oversigtsareal.Man gør endvidere opmærksom på, at den private vej skal anlægges for grundejernes
regning efter et af byrådet godkendt projekt, og under dettes tilsyn.
92.

(j.nr. 778.511)

Andragende fra ejendomsmægler Folmer Arpe om dispensation fra

bygningsloven vedrørende opførelse af trægarage og duehus på parcel af matr. nr.
15$ ved Fasanvej. - Anbefales.

95-

(J . nr. 778.511)

Andragende fra ejendomsmægler Folmer Arpe om opførelse af en

trægarage på matr. nr, 15t, markj. ved Harevej. - Anbefales.

- 9 94*

(J. nr. 778.5)

Andragende fra murermestr. brdr. .Sørensen om tilladelse til ned

lægning af lejlighed i ejendommen, Havnegade 13* - Tilladelsen gives fra det
tidspunkt, da lejeren har fået anden lejlighed, og er fraflyttet. Værelserne
skal henlægges til harberforretningen og cykelforretningen,
95•

(J. nr.

857 .O73 .545 ) Kirkeudvalget fremsender overslag vedrørende placering

af det nye orgel. Flertallet Barfoed og Christiansen indstiller, at forslag III,
der forudsætter anbringelsen på det nuværende podie vedtages, hvorimod fru
Yfestergaard indstiller, at forslag II, der forudsætter orglet anbragt på et
pulpitur, og indgår som første etape i en samlet plan, der giver mulighed for
udførelse af forrum, præsteværelse og dåbsventerum, vedtages. - For fru Westergårds forslag stemte fru Westergaard. For det andet forslag stemte 10.

96.

(j. nr. 784)

Brandkommissionen indstiller, at landkommunernes bidrag til brand

væsenet forhøjes fra

65 øre til 9o øre pr. indbygger pr. år, og at landkommuner

ne i tilfælde af, at der ikke opnås refusion fra forsikringsselskaberne, betaler
de andele, der ellers betales af disse. - Indstillingen vedtoges.
97.

(J. nr. 073-526)

Kommunens regnskab for 1956/57*

Godkendes, idet udgifts-

.

overskridelsen efterbevilges.
198.

(j. nr. 073*5)

Andragende fra murermester

.

om garanti for 2 lån i

Frederikssund Sparekasse til opførelse af 2 parcelhuse på matr. nr. 9y og 78p. Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
99*

(J. nr. 073*5)

Andragende fra skibstømrer _____ _____

om garanti for et lån

på 17*525 Kr. i Frederikssund Sparekasse til opførelse af et parcelhus på matr.
nr. 7øf* - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
100.

(J. nr. 073*5)

Andragende fra jernbanepakmester

om ga

ranti for et lån på 18.300 kr. I Frederikssund Sparekasse til opførelse af et
parcelhus på parcel af matr. nr. 254a. - Sagens overgang til 2. behandling ved
toges.
101.

(J. nr. 851.162)

Civilingeniør Johannes Jørgensen og civilingeniør Poul Rønje

tilbyder ingeniørassistance ved skolebyggeriet. - Oversendes til skoleudvalgets
erklæring.
102.

(J. nr. 08 - (082.3)

Indstilling om at måleraflæser Henry Christensen ansættes

med pensionsret fra l/ll 1957* ** Indstillingen vedtoges.
(J* nr.851.112.52 )

103.
■

Andragende fra lærerinde fru

om reguleringstillæg som forsørger, da hendes mand er stud. polyt. uden

-indtægt. - Sagen undersøges nærmere.
104 .

(J. nr. 851.483)

Indstilling fra ungdomsnævnet om forhøjelse af honorar til

lederen af den kommunale fortsættelsesskole fra

4 Kr. til 6 Kr. pr. elev på

samtlige hold i aftensholen. - Udsættes til bydgetbehandlingen.

- 10 105*

(J. nr.

778 .532 ) Andragende fra Dansk Boligselskab af 1945 om godkendelse af

følgende som købere til rækkehuse på Markleddet.
Elektriker Ernst Nielsen, Bakkegade

4

Montør Jørgen Jensen, Kastrupvej 75? København
Redaktør Kirckhoff Hansen, Havnegade 11.
Under forudsætning af at de pågældende

kan indbetale

indskudet kontant, kan

de godkendes.

106 .

(J. nr. 073*51)

Andragende fra arbejdsmand

ge en grund matr. nr.

om tilladelse til at sæl

4n ved Falkenborgve j, hvor kommunen har forkøbsret. -

Overlades til kasse- og regnskabsudvalgets afgørelse.
107.

(J. nr. 073*5l)

Forpagter

resterende forpagtningsafgift.

- De resterende 7*400 kr. skal betales senest l/lO 1957? og de 10.000 ki. der
forfalder den

15/l0 1957 til forfaldsdag.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den
Fraværende
108.

1

14 . oktober 1957

Borgmesteren.

(J. nr. 713*13)

Meddelelse om anvisning af rest på motorafgift for 1958/57?

33*813 kr. - Til efterretning.
109.

(J. nr. 778.532.1 (-4 )

Meddelelse om bevilget statslån til Arbejdernes Andels

boligforening til 15 parcelhuse ved Askelund og statstilskud 27-700 kr. - Til
efterretning.
110.

(J. nr. 778.532)

Regnskab for 1956 for Frederikssund Boligselskab. - Godkendes

111.

(j. nr. 811.113)

Andragende fra D. S. B. om fornyelse af tilladelse til omni

buskørsel Hillerød - Frederikssund - Roskilde. - Anbefales.
112.

(J. nr. 071.2)

Indstilling fra turistforeningen om at der gives Dansk Bykort

Service tilladelse til opstilling af et bykort på Torvet.
Vejudvalget anbefaler på forskellige betingelser, bl.a. at tilladelsen kun er
for et år ad gangen. - Indstillingen vedtoges.

115 .

(j . nr. 071.5)

Indstilling fra vejudvalget om vejnavnes

Vejen over tømmerpladsen "Langesvej"
M

vest for kirkegården "Ved Kirken"

"

øst for Strandvejen fra "Jenrikshus"

mod syd "Tjørnevej". -

Indstillingen vedtoges.
114.

761 ) Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til musik og dans een
gang om ugen i tiden l/lo-57 til 1/5 1958 og med lukketid kl, 1. (j, nr,

Tilladelsen gives på sædvanlige betingelser.

- 11 115*

(J. nr. 811,075*51)

Indstilling om at der på pladsen ved Kocksvej opføres en

bygning til vejvæsenets materiel. Udgiften andrager ca* 20,000 kr., hvoraf
10 i000 kr* indestår på vejfond og 10,000 kr. er optaget på budgettet for
1957/58* - Indstillingen vedtoges,
ll6.

(j. nr. 777*7)

Indstilling om opførelse af en midlertidig pumpestation ved

Kong Skjoldsvej. Udgiften anslås til 16.000 kr., der indstilles afholdt af
kloakfonden. - Indstillingen vedtoges." Det pålægges ejeren af matr. nr. ^ c a
at foretage endelig kloakering og etablere vandkloset, og ejeren af matr. nr.
7ca får tilladelse til at opføre det i forrige møde omtalte beboelseshus mod
at etablere vandkloset og afløb til Kong Skjoldsvej, og begge skal installere
septictank,
117*

(J. nr. 777*7)

Indstilling om forlængelse af hovedkloakledning i Frederiks-

borgvej med 50 m.- Udgiften, der anslås til 27*000 kr. - med gravemaskine til
21.000 kr. indstilles afholdt af kloakfonden. — Indstillingen vedtoges.
118.

(J. nr. 777*7)

Indstilling om nedlægning af kloakledninger til de 15 parcel

huse ved Falkenborgvej. Udgiften anslås til 7*500 kr., der indstilles afholdt
af kloakfonden. - Indstillingen vedtoges.
119*

(J* nr. 851.162)

Indstilling om at planen til den nye skole spejlvendes, og

at der udgraves kælder under hele bygningen, og at der indrettes et nyt klasse
værelse på loftet i den nuværende mellemskolebygning. - Indstillingen ved
toges.
120.

(J. nr. 824.111.8)

Indstilling om at der fra 1. oktober 1957 indføres ny ta

rif for husholdningsgas, således at der betales

60 kr. årlig i fast afgift og

45 øre pr. m . - Indstillingen vedtoges fra og med aflæsning i november.
■121.

(j. nr.073-51)

Spejdertroppen "Svaneungerne" (blå pigespejdere) forespørger,

om kommunen vil "jævne" vejen til hytten ved Kocksvej, etablere vejbelysning
og udføre vandstikledning.
1. Frederikssund trop og flok (gule drengespejdere) andrager om at få stillet
en grund til rådighed til opførelse af en spejderhytte. En henvendelse til de
2 tropper vedrørende samarbejde om grunden er besvaret med, at man, da det
drejer sig om piger og drenge ikke har kunnet finde nogen løsning. - Udsættes.
:122.

(j. nr. 811.lll)

Vejdirektoratet fremsender til erklæring klage fra Axel B.

Langes bo vedrørende fordelingen af udgifterne vedrørende istandsættelse af
Jenriksvej. Vejudvalget indstiller, at den skete fordeling ikke ændres. Indstillingen vedtoges.

123.

;(j . nr. 812.5 )

B* S. B. fremsender referat af et møde vedrørende en flytning

uf stationen til Roskildevej. Der forudsættes indrettet rutebilstation i for
bindelse med den nye station og kommunens overtagelse af ledige arealer og den
nuværende stationsbygning. - Til efterretning.

- 12 1?4.

(j. nr. 073*51 (778*51l)

Andragende fra murermester V. Petersen om godkendel

se af garage på matr. nr. 4k, Marienlystvej. - Godkendes.
125.

(j. nr.

85i . H l (85I.I62) Indstilling fra skoleudvalget om at skoleinspektø

rens årlige varmebidrag fastsættes gennemsnitsprisen af 5 tons olie. - Indstil
lingen vedtoges.

126 .

(J. nr. 851.162)

Skoleudvalget meddeler at civilingeniør Johannes Jørgensen

er antaget som rådgivende ingeniør vedrørende skolebyggeriet. - Godkendes.

127 .

(j. nr. 842.6l)

128.

(j. nr. 712.2)

Endeligt projekt til de gamles hjem. - Godkendes.
Andragende fra installatør Holger Juhl, Ølstykke, om autorisa

tion som elektroingeniør. Anbefales af udvalget for de kommunale værker. Autorisationen gives.

129 .

(j. nr. 08. (082.3)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at kommuneassi

stent Erik Moses fastansættes fra 1. december 1957* “ Indstillingen vedtoges.

130 .

(j. nr. 851.111 (851.11.082.3 )

Ansøgning til det ledige overlærerembede.

Skolekommissionen indstiller, at frk. A. Kjær ansættes. - Ansættes fra l/ll
1957*
131.

(j. nr. 851.112.52)

Eornyet behandling af andragende fra lærerinde fru

om udbetaling af reguleringstillæg som forsørger.
3 medlemmer af skolekommissionen kan ikke anbefale, men 2 medlemmer anbefaler.
Med 6 stemmer mod 1 "3 stemte ikke - vedtoges det ikke at anbefale andragendet.
132.

(j. nr. 76l)

Andragende fra fru

. om fornyelse af beværterbevilling

til "Den gamle kro".
Bevillingsnævnet indstiller, at man til overbevillingsnævnet anbefaler at give
bevillingen for 2 år. - Det vedtoges med 7 stemmer mod 2 - 1

stemte ikke -

ikke at anbefale andragendet.
133.

(j. nr. 778.532.1 (_4)

Kongeriget Danmarks Hypotekbank meddeler, at der ved

realisationen af matr. nr. 18cf, Udesundby tilhørehde snedkersvend
har været et tab for kommunen på
134.

(j. nr. 073*5l)

1.656 kr. 04 øre. - Til efterretning.

Indstilling om godkendelse af at arbejdsmand Chr. Holst sælgei

matr. nr. 4n ved Falkenborgvej til savskærer Jørgen Holst for 4*100 kr. + betal
kloakbidrag 195 kr. - Godkendes.
135.

(J . nr, 778.5)

Andragende fra maskinarbejder

om tilladelse til at

inddrage en lejlighed fra 1. sal i ejendommen Bøgealle 12 under sin egen lej
lighed i stueetagen. - Spørgsmålet optages til ny behandling, når den pågælden
de lejlighed bliver ledig ved at lejeren har skaffet sig anden lejlighed.

136 .

(j. nr. 848.431)

137.

(j. nr. 778.532)(-4 )

Andragende cm folkepension . - Bevilges eenstemmigt.
2. behandling af 3 andragender om godkendelse af over

tagelse af rækkehuse med statslån, nemlig fra:

- 13 elektriker Ernst J. E. Nielsen,
montør Jørgen T. Jensen og
redaktør Chr. Kirckhoff Hansen.
Godkendes.
138.

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

1. behandling af 3 andragender om godkendelse af over

tagelse af rækkehus med statslån nemlig fras
montør
kommis
former
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges, idet man er indstillet på at god
kende Bent Petersen og Arne Nielsen.
139-

(J. nr. o73.5)

2. behandling af 3 andragender om garanti for sparekasselån

til opførelse af parcelhuse nemlig fras
murermester Henning Jakobsen,
skibstømrer Ewald Jensen og
jernbanepakmester Jens Chr. Maltha Jensen.
Godkendes, idet kommunen påtager sig garanti.
140.

(J. nr. 778-511)

Andragende fra pølsemester Axel Bro om opførelse af parcel

hus på matr. nr. 4©> Marienlystvej. - Godkendes.
141.

(J. nr.851*48)

Initiativrådet henstiller, at man tilbyder en gratis grund til

en amtsefterskole. - Det vedtoges at tilbyde en gratis grund i forbindelse med
Falkenborgskolen.
142.

(J. nr. o73-5l)

Sag vedrørende forpagter Georg Christoffersens resterende for

pagtningsafgift . - Udsættes.
143.

(J. nr.
§

842.14 ) Socialudvalget indstiller, at den i folkeforsikringslovens

179 stk. 6 omhandlede 1 km grænse vedrørende fribefordring foreslås uændret

for 5 års perioden fra 1. oktober 1957- - Indstillingen vedtoges.
144.

(J. nr.

851 .48 ) Andragende fra

Grønlien, om tilskud til op

hold på efterskole. - Der bevilges 200 kr.
145-

(J. nr. 778.2)

Andragende fra mælkehandler C. Nielsen om tilladelse til at

overdrage sin mælkerute til købmand Andreas Larsen for ialt 18.000 kr.,
hvoraf 8.000 kr. er good-will og 10.000 kr. for en Morris Cowly varevogn 1956.
Godkendes.
Mødet hævet
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Byrådsmødet den 11. november 1957*

146.

(J. nr. 824.5)

147*

( J. nr. 073»5)

Statistiske efterretninger. - Til efterretning.
Indenrigsministeriet godkender, at man påtager sig garanti

for sparekasselån til parcelhuse indtil

1/4 1958> såfremt der gives kvadrat

metertilskud. - Til efterretning.
148.

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

Boligministeriet meddeler, at der er bevilget Dansk

Boligselskab af 1945 statslån til yderligere 5 rækkehuse. - Til efterretning.
149*

(J. rar. 811.113)

Andragende fra

om tilladelse til fragtmands

kørsel Kulhuse - Frederikssund - København. - Anbefales på sædvanlige betingel
ser.
150.

(J. nr.

761 ) Andragende fra hotel Frederikssund om tilladelse til installa

tion af billard og music box. - Bevilges.
151.

(J. nr.773*2)

Anmodning fra sygehuset om tilladelse til hjemmeslagtning af

grise under tilsyn af stadsdyrlægen. - Tilladelse gives.

152 .

(j. nr.

351 ) Valg af medlem af initiativrådet i stedet for landsretssagfører

Tr. Barfoed. - Landsretssagfører Barfoed genvalgtes.
153*

(J* nr. O 87 .4I)

Indstilling fra vejudvalget om kontrol med, at de ved kom

munale arbejder beskæftigede arbejdere er nydende medlemmer af sygekassen og
arbejdsløshedskassen og har betalt kontingent. - Indstillingen vedtoges.
154*

(J. nr.811.lll)

Sag vedr. eventuel fortsættelse af arbejdet ved Færgevejs

udvidelse. Bevillingen af statstilskud er opbrugt. Den samlede udgift har væ
ret

36O.OOO kr. og til færdiggørelse skal anvendes yderligere 200.000 kr.-

Overslaget i 1952 var på 322.500 kr. — Den til ministeriet indsendte redegø
relse og andragende om forhøjelse af tilskudet godkendtes.
155*

(J* rar, 754*2)

Andragende fra Caltex Oil

A/s om tilladelse til benzintankan

læg på købmand Otto Petersens grund ved Ny Østergade. - Sagen udsattes.
156.

(J. nr. 855*3 og 73*5)

Sportsudvalget fremsender projekt til opførelse af et

klubhus ved stadion.
Udgiften anslås til

150.000 kr., hvoraf arbejdsløn og rabatter 70.000 kr.

således at der skal skaffes 80.000 kr., idet idrætsfolkene selv vil udføre
arbejdet. De 80.000 kr. tænkes fremskaffet således;
Tilskud fra de samvirk,

idrætsforeninger

10.000.

"

" F. I. K.

5*000.-

"

" F. A. S. G.

"

" kommunen

15 *000.-

" tipsmidlerne (indenrigsministeriet)

10 .000.-

og I., 3*kreds

5.000.

Ialt tilskud

45*000.-

Rentefrit lån af tipspenge (D.I.F.)

20.000.-

Sparekasselån

15.000.lalt

8 0 . 0 0 0 .-

- 15 Udvalget indstiller, sit projektet godkendes, at der bevilges et kontant til
skud på

15.000

kr., _at kommunen garanterer for lån i tipsmidlerne og spare

kassen, og at kommunen afdrager lånet til tipsmidlerne, dog med højest
årlig.157.

(J. nr.

Sagens overgang til

778 .552.l(-4 ) 2 .

2.

2.500

behandling vedtoges.

behandling af

2

andragender om godkendelse af over

tagelse af rækkehuse med kommunegaranti for statslån fras
former Bent Erik Petersen
montør Arne Nielsen.
Godkendes, idet kommunen påtager sig garanti.
158.

(J. ni’.078.5l) Teknologisk institut andrager om tilskud på 492 kr. til arbejds
løse maskinarbejderes deltagelse i kursus i lysbuesvejsning. - Borgmesteren
bemyndigedes til efter forhandling med de pågældende at afgøre sagen.

159*

(J* nr.

848.431 )

Fornyet andragende om folkepension. - Det vedtoges eenstem-

migt ikke at bevilge andragendet.
160.

(J. nr.851.162(-4 )

Arbejdsudvalget vedrørende ny Frederiksborg Statsskole

anmoder om bemyndigelse til at acceptere et lån på

1 .150.000

kr. fra Frede

riksborg Amts Sparekasse til dækning af nordsjællandske kommuners bidrag til
skolens opførelse.
Frederikssund kommunes udbetaling af renter og afdrag på lånet andrager 400
kr. pr. elev pr. år. p. t. 15 elever. - Bemyndigelsen gives.
161.

073. 51.Landsretssagfører Barfoed andrager om godkendelse af, at fru Else
Hansen afhænder matr. nr. 254ct til blikkenslagermester Poul Nielsen for

9.000

kr. på betingelse af byggepligt inden

2

år og tilbagekøbsret. - God

kendes .
162.

(J. nr. 778.511)

Andragende fra gartner Rs. Jørgensen om tilladelse til op

førelse af en garage på matr. nr. l?ø, markj. ved Rosenvej. - Godkendes.
163.

(J. nr. 073*51 (073.511*2)
Friis Hansen

a /S

Initiativrådet henstiller, at man giver fa. brdr.

("Renault") billigst muligt tilbud på grunde ved henholdsvis

Bruhnsvej og Falkenborgvej. - Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at
afgive tilbudet.
164.

(J. nr, 073*5l)

Sag vedrørende forpagtningen på St. Marienlyst.-

Der foreligger et forlig med

, hvorefter han til fuld afgørelse

16.700

af sin gæld,

kr., overlader kommunen sine kartofler anslået til ca.
en
1.800 tdr., hvoraf 200 tdr. er leveret til kartoffelmelsfabrik/og han fraflyt
ter l/l 1958.-

Forliget godkendes. Direktør

tilbyder at forpagte

jorder (uden bygninger) for 3V 2 td. byg pr. td. land årlig for de 2 første år,
og derefter

4

tdr. byg.-

Det vedtoges at forespørge gdr.

om han som nævnt er interesseret

i forpagtning af såvel bygninger som grund, og hvor meget han vil give.Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at afgøre sagen.-
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165. -

(J. nr. 851*162)
nik m. v. -

Ansøgning om materialebevilling til opførelse af tandkli

Det vedtoges at indsende ansøgning.
Mødet hævet.

Ekstraordinært byrådsmøde 15* november 1957•

Fraværende: Landsretssagfører Barfoed og Forvalter Sv. Olsen.
166.

(j. nr. 075*5l)
Direktør

Sag vedrørende bortforpagtningen af St. Marienlyst
. (F I 0 M

å

) har tilbudt at betale

4 tdr. byg efter ka

pitelstakst i årlig afgift for jorden uden bygninger.- (Det første år dog kan
3V2 td.
Gdr.

_

for sin svigersøn, tilbyder 41/2 td. med bygninger, men stil

ler krav om visse istandsættelser og forbedringer af bygningerne.
Endelig har 2 af husmændene fra
ger udvidet.-

ønsket at få deres forpagtnin

For at forpagte ud til direktør

- under forbehold af

dispensation fra lov om landbrugsejendomme - stemte 5*~
(Kasse- og regnskabsudvalget)

3 stemte mod.- Fru Westergaard stemte ikke.-

Jørgen Christiansen og fru Helga Larsen havde forladt mødet inden afstemnin
gen. Man er enige i at man ikke kan leje ud til husmændene.Det vedtoges herefter at lade jorden behandle for kommunens regning, og
indhente tilbud på forpagtningen.
Mødet hævet.

Byrådsmøde den 9* december 1957•

167 .

Skrivelse fra malernes landspropaganda vedrørende vinterarbejde. - Til efter
retning.

168.

(j. nr.

87 ) Meddelelse om at inspektør Aage Olsen og viceinspektør Fl. Berta

sen er valgt til henholdsvis formand og medlem af udvalget vedrørende nævning
grundlisten. - Til efterretning.

169 .

(J. nr.

842.14 ) Meddelelse om uforandret fastsættelse af "fribefordrings

grænsen" indtil 1. oktober
170.

(j. nr. 778*532.1 (-4 )

1962 .- Til efterretning.

Andragende fra Arbejderbo om godkendelse af, at ud

gifterne, 1.500 kr. til en byggekonsulents medvirken ved byggeriet ved Falken
borgvej medregnes ved beregning af statslån. - Godkendes.
171.

(J. nr.

823 .1 .073 *51 ) Andragende fra landinspektør J. Oltmann om ophævelse

af landbrugsforpligtelser for matr. nr. 194a m.fl. "Lundebjerggaard". - Anbe
fales .

- 17
172.

(J . nr. 811.111)

Indstilling fra vejudvalget om afhændelse til "Pankas" af

chaussestenene på den yderste del af Færgevej, ca. 2.000 m2 mod at erstatte
dem med 10 cm singelsmacadam og afdækning med 40 kg/m2 pulverasfalt. - Ind
stillingen vedtoges.
173

(j. nr. 777.83)

Andragende fra turistforeningen om dækning af udgifterne ved

drift af campingpladsen i

1957 * 1.448 kr. 18 øre og ydelse til sparekassen

pr. ll/6 1958, ca. 2.100 kr. - Bevilges.
174.

(j. nr. 811.111)

Indstilling om istandsættelse og overtagelse som offentlig

af den yderste del af Kocksvej i h. t. et fremsendt projekt (56/ 16 ) på følgen
de betingelsers
at der til arbejdet, som er anslået at koste ca. 28.000 kr. (jfr. vedlagte over
slag) ydes et kommunalt til-skud på

3.500 kr., svarende til den beregnede for

skel mellem udgiften ved udbygning af en 10 m bred vej og den projekterede 12
m brede vej,
at restbeløbet forlods afholdes af kommunen men tilbagebetales denne af de
interesserede grundejere over 10 år, således at restgælden forrentes med 6 fo
P• U*
at fordelingen af bidragene mellem de interesserede grundejere sker efter vej
vedtægtens §

4 , dog således at ikke ejendomsskyldværdierne, men de enkelte

grundes arealer lægges til grund ved beregning af bidragene efter ejendomsskyld.
( En foreløbig fordelingsliste vedlægges) og
at arbejdet bringes til udførelse snarest muligt efter 1* april 1956* ~
Udvalgets indstilling vedtoges.
175-

(J. nr. 855*3 og 073*5)

2. behandling af sag vedrørende garanti for lån til

klubhus på Kalvøen. - Det vedtoges at påtage sig den forudsatte garanti.
1?6.

(j. nr. 08 (087*41)

Indstilling om at det fremtidig bliver overenskomsten ftiel-

lem ingeniørforeningen og købstadforeningen der er gældende med hensyn til
stadsingeniørens løn og ansættelsesforhold. - Indstillingen vedtoges.

177.

(j. nr. 073*51)

Tilbud på overtagelse af forpagtning af "St. Marienlyst"

Der foreligger 9 tilbud. - Det vedtoges med 9 stemmer - Barfoed og Aage Olsen
stemte ikke - at give forpagtningen til medhjælper

for

472 td.

byg pr. td. land årlig.

178

.

(j. nr. 851.112.52 (85111 *087 *41 ) Undervisningsministeriet meddeler, at lærer
inde fru

andragende om udbetaling af reguleringstillæg

som forsørger ikke har kunnet bevilges. - Til efterretning.

179 .

(j, nr.

848.431 ) lal sociale udvalg indstiller, at der på grund af sygdom

ydes ..... folkepension. - Bevilges eenstemmigt.
180,

(J* nr« 77&*5)

Andragende fra landsretssagfører Barfoed om, at huslejen i

ejendommen matr. nr. 198a, Lundevej, tilhørende direktør

, forhø

jes med 1.800 kr. til 12,840 kr. - Byrådet kan for sit vedkommende tillade for
højelsen.

'

-

- 18 modtage de på budgettet til medhjælp (hustruen) opførte

1.200 kr.

Konto l 6 , - Skoler. - Der er en mindreudgift på 33*500 kr., som dog udelukkende frem
kommer ved, at der var regnet med et vederlag fra andra kommuner på

34*700 kr., hvil

ket som følge af skoleforbundene og omlægning af skoleåret er indgået med
altså ca.

75*300 kr.,

40.000 kr. mere, og det budgetterede tilskud til sygekassen for tandpleje,

8.000 kr. er overført til konto 23- 1 - 2 .- fer er overskridelser på vedligeholdelse af
bygninger 2.800 kr., og på undervisningsmidler 7*400 kr.- På de øvrige konti er kun
mindre afvigelser.

Konto 17-1.- Biblioteket. -

Merudgiften andrager 3*900 kr.- Det ikke budgetterede ven

tilationsanlæg har kostet 7*700 kr. Som følge af bibliotekarens fraværelse, inden anlæget blev installeret, er kontoen for medhjælp overskredet med

2.000 kr. (efterbevil-

get af byrådet).- Men som følge af ledighed i den assisterende bibliotekarstilling,
og senere ansættelse af en laverelønnet, er der på kontoen for bibliotekarløn en be
sparelse på 2.400 kr.- På inventar er sparet 1.100 kr. Indtægterne er indgået med

1.400 kr. mere end påregnet.

Kohto

17 -4 *- Willumsen-museet. - Merudgiften andrager 3*000 kr. Udgiften til el og var

me har været 10.000 kr. eller 4*000 kr, mere end påregnet.- Til vedligeholdelse af
samlinger var kun opført
at de

2.000 kr., men udgiften har været 24.800 kr., hvorved bemærkes

21.000 kr., som opstillingen af relieffet kostede udover de af tipsmidlerne be

vilgede

25 .OOO kr., er ført på denne konto. Til inventar er anvendt 9*700 kr., idet

der intet heraf blev ført på anlægskontoen.- Kontoen for tryksager er overskredet med
4.000 kr., idet man ikke havde regnet med så stort salg af kataloger.- Andre udgifter
er overskredet med

7*000 kr., idet alle udgifter til indvielse og lign. er ført her.

Når disse store udgifter - som jo væsentlig er etableringsudgifter - har kunnet føres
på driftsregnskabet, uden at kontoen er blevet væsentlig overskredet, skyldes det jo
at entreindtægten har været så stor, nemlig
som salget af kataloger og kort har andraget

Konto 17-5*- Ungdomsgård. har været

55*000 kr. mod påregnet 20.000 kr., lige
10.500 kr, mod påregnet 2.000 kr.

Kontoen er overskredet med ca. 100 kr.- Brændselsudgiften

300 kr. større, men indtægten er steget tilsvarende

Konto 18.- Gader og veje. - Merudgiften er I4 .OOO kr., men

heraf er 10,000 kr. i af

skrivning på Omkørselsvejen en versurpost.- Motorafgiften har imidlertid givet

99*700 kr. mod påregnet 75*000 kr,, således at der altså er en reel udgiftsoverskridel
se på 28.700 kr., heraf hidrører imidlertid 13*200 kr. fra snerydning (efter fradraget
refusion).- fe øvrige 15.500 kr. hidrører navnlig fra, at istandsættelse af Sundbylillevej og Yentevej og fortove i Engbæk, på Kocksvej og Pærgevej er blevet

10.700 kr.

dyrere end påregnet,
fet bemærkes, at snekastningsfonden,
lagt

10.000 kr.-

10.000 kr., er forbrugt, men at der atter er hen
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Det indstilles endvidere, at bryllupper også er gratis, såfremt brudgommens
forældre er bosiddende i Frederikssund, - Indstillingen
191.

(J* nr. 851.162)

vedtoges.

Initiativrådet henstiller, at der foretages en fuldstændig

skoleplanlægningsundersøgelse. Denne vil koste 12.000 kr. Man kan søge staten
om halvdelen og initiativrådet vil betale en fjerdedel. - Det vedtoges med 10
stemmer - Chr. Jørgensen stemte ikke - at bevilge de J.000 kr.
192,

(j. nr. 075.5f)

Initiativrådet fremsender udkast til stiftelsesoverenskomst

m. v. vedrørende "Industriselskabet, Frederikssund A/s", og forespørger om kom
munen vil sælge ca. 5*000 m
og modtage
pr. m

ved Falkenborgvej for en pris af 6 kr. pr. m

aktier for købesummenv-Det vedtoges at afhænde arealet for 6 kr.

og tage aktier for købesummen.- Det er en forudsætning, at hele aktie

kapitalen skal være tegnet og 3/4 af bygningen udlejet fra byggeriets påbegyn
delse .
195*

(J* nr. 784*08)

Indstilling fra brandkommissionen om udvidelse af brandmand

skabet med een mand. - Indstillingen vedtoges.
194*

(J* nr. 778.5)

Andragende fra Engmann Jensen om tilladelse til at inddrage et

værelse til butik i ejendommen Havnegade 28. - Bevilges.
195*

(J* nr.

848.451 ) Andragende om folkepension. - Andragendet bevilges eenstem-

migt.
196.

(J .nr. 075*51)

Forpagtningskontrakt vedrørende St. Marienlyst.

197*

(J•nr. 778.552.1 (-4 )

- Godkendes.

Arbejdernes Andelsboligforening andrager om,

at udgif

terne vedrørende vinterbyggeriforanstaltninger for 9 huse ved Falkenborgvej
indregnes under statslånet. - Anbefales.
198.

(j. nr. 778.552.2 (-4 )

Andragende fra murersvend

om garanti for

sparekasselån til et beboelseshus på matr, nr. 7bt, markj. - Sagens overgang
til 2, behandling vedtoges.
199*

(J. nr. 754*2)

Tegning til ombygning af D.D.P. A . !s tankstation ved ruteauto-

mobilstationen på Torvet. - Overlades til bygningsudvalgets afgørelse.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 10. februar 1958.
197&..

(J. nr. 824.5)

||Ba.

(J .nr.

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

842.4 ) Vedtægt for kontaktudvalg vedrørende erhvervshæmmede og valg

af medlem af udvalget. - Godkendes.- Aage Olsen med fru Helga Larsen som sup
pleant valgtes.

- 20 199a:

(J. nr. 071.5)

Porslag fra ejendomsmægler Arpe om at vejen fra Færgevej til

Fasanvej benævnes Egernvej. - Godkendes.
200.

(J. nr. 075*511.l)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at omkostningerne

ved salg af kommunale ejendomme fremtidig alene udredes af køberen. - Indstil
lingen vedtoges.
201.

(j. nr. 824.111.8)

Udvalget for de kommunale værker indstiller, at gaspriser

ne fra og med aflæsningen i maj måned 1958 nedsættes således:
/3
øre/m

Målerleje +
fast afgift
kr./årlig
0

Nedsættelse
øre /m3

Alm. forbrugere

67

Husholdning I

57

12

5

Husholdning II

42

60

3

Industri

43

12

2

3

sn for industrigas foreslås fastsat således:
Forbrug

0 til

Forbrug over 10.000 m

2.000 m3

43 øre/m3

2.001

-

3.000 -

40 -

-

3.001

-

5-000 -

35 -

-

5*001

-

10.000 -

30 -

-

afregnes efter særlig overenskomst.

Udvalgets indstilling vedtoges.
202.

(j. nr. 813*12.073*521)

203*

(J* nr. 075*52l)

Havnens overslag for 1958/59* ~ Godkendes.

Kommunens overslag for 1958/59* _ Overgang til 2. behandling

vedtoges.
204*

(J. nr. 073*51 (778.511)

Tegning til et parcelhus som savskærer Jørgen Holst

vil opføre på matr. nr. 4n markj., Falkenborgvej 12. - Godkendes.
205*

(J • nr. 778.532.2 (-4 )

2. behandling af andragende fra murersvend

om kvadratmetertilskud og garanti for sparekasselån i en ejendom på matr. nr. ]
bt, Rolf Krakesvej. - Anbefales, idet kommunen påtager sig garantien.
206.

(J. nr. 778-532.2 (-4 ) 1- behandling af andragende fra kontrolmester
om kvadratmetertilskud og garanti for sparekasselån i en ejendom på matr. n
254bb, Elmevej. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

207«

(J. nr. 76l)

Andragende fra restauratør

Roskilde? om

beværterbevilling til ^Kalvøpavillonen.
Bevillingsnævnet anbefaler. - Anbefales.
208.

(j. nr. 074)

Valg af valgbestyrelse til byrådsvalget den 4- marts 1958- -

Hele byrådet valgtes.
209.

(J. nr. 073-526)

Kommunens regnskab for 1956/57 til decision. - Decisionen

afgaves.-Intet at bemærke.

1

- 21 210.

(j. nr. 779*08)

Skrivelse fra stadsdyrlæge

om, at det i mødet den

8/l0 1956 "bevilgede honorar 1.200 kr. årlig til hans hustru for medhjælp i
laboratoriet ikke er eller vil blive hævet,da det ikke står i rimeligt for
hold til det arbejde der udføres. - Til efterretning.

211 .

(j. nr. 074)

Berigtigelse af valglister. - Såfremt der ikke indkommer klager,

bemyndiges kasse- og regnskabsudvalget til at berigtige valglisterne.

212

*

(J. nr. 813.129.33)

Sag vedrørende udleje af areal til

å /s

Dansk Svovlsyre

og Super phospha tfabrik på havnen. - Udsattes til en ny forhandling mellem Kai
Lange og Gødningskompagniet.
213*

(j. nr. 073.5) Spørgsmål om optagelse af lån til skolebygning, vandværket
og kloakanlæg. - Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at indhente til
bud.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 20. marts 1958.
214.

(j. nr. 075.15)

Frederiksborg amt meddeler, at bl. a. landinspektør Søliner

Pedersen er valgt til landvæsenskommissær for tiden indtil 3l/l0

1965 . ~ Til

efterretning.
215.

(j. nr.772.535*2)

Beretning fra sundhedsplejersken, for 1957* ~ T U efterret

ning.

216.

(j. nr.

778 .3 H . 22 ) Udskrift af højesteretsdommen f'fenolsagen" mod a / s

Phønix, hvorefter kommunen er tilkendt en erstatning på
med rente 5 % p.a. fra

31*663 kr. 42 øre

13/4 1956 og sagsomkostninger 8.000 kr.

Højesteretssagfører Bondo Svane opgiver sit honorar og udlæg til 12.206 kr.
79 øre. - Til efterretning.
217.

(j. nr. 778.532)

Regnskab og revisionsberetning fra Arbejdernes Andelsbolig

forening for året 1957* ~ Godkendes.
218.

(j. nr. 811.lll)

Boligministeriet meddeler, at det har godkendt ekspropria

tionen af ejendommen, matr. nr. 100a, Jernbanegade 1, men finder det hensigts
mæssigt, at en tilfredsstillende ordning af bebyggelsen ved den nye gade sik
res ved en i en byplanvedtægt fastlagt samlet bebyggelsesplan for hele områ
det. - Til efterretning.

219.

(j. nr. 842.11.073.6)

Indstilling fra amtsrådet om forhøjelse af "selvbetaler-

taksten" på sygehuset fra 10 til 12 kr. - Indstillingen tiltrædes.

220 .

(J. nr. 788)
Indstilling om ændret abonnementskontrakt med Zone-Redningskorpset, hvorefter

22 -

betalingen bliver 13 øre pr. indbygger. - Indstillingen vedtoges.

221.

(j. nr. 754*2)

Andragende fra Danish American Gulf Oil Company

A/s

om udvide!

se af anlæg hos autoforhandler Hans Nielsen på matr. nr. 147e og 147f> bygr.
Stadsingeniøren anbefaler, men da anlæget delvis placeres på et kommunen til
hørende til eventuelt gadeanlæg beregnet areal, må det ved tinglyst deklara
tion sikres, at anlæget i givet tilfælde fjernes. — Bevilges på den anførte
betingelse.

222 .

(J . nr. O 78 .51 )
kantmåtte.

Andragende fra Frederikssund Atletklub om tilskud til en

Sportsudvalget indstiller, at der bevilges 400 kr. - Bevilges

400 kr.

22J.

(j. nr.813.129.33)

Indstilling fra havneudvalget om, at man udlejer et areal

stort 610 rrT ved østkajen til Det danske Gødningskompagni til opførelse af et
pakhus og at man tilbyder direktør
førelse af et pakhus. Såfremt
stilles

at leje 850 m2 , ligeledes til op
ikke ønsker at leje dette areal, ind

dette udlejet til Gødningskompagniet, således at førstnævnte areal

bliver til fri oplosning. Såfremt Gødningskompagniet lejer førstnævnte areal,
forudsættes der en oprensning af havnebassinet udfor arealet.- Sagen udsattes
til byrådsmødet den 3l/3
224.

(j. nr. 073.521)

1950 *

2. behandling af overslaget for 1950/59* Kasse- og regnskal

udvalget indstiller følgende ændringer:
kt, 16-1-54 ~ Bidrag til skolefonden forhøjes ifl. meddelelse fra skolefonden
3.000 kr.

med
kt. 18-6 - Som ny post opføres til imødegåelse af udgifter til

60.000

vejanlæg
kt. 24-17

Tilskud til amtsfonden til fællesanliggender

bortfalder ifl. den nye vejbestyrelseslov med

14*000

"

kt. 24-50 - Uforudsete udgifter forhøjes med

40.000

M

Forhøjelse ialt

89.000 kr.

kt. 10-1 - Personlig skat ifl. hovedligningen 2.072.600 kr.
89.000 kr.

forhøjes med det tilsvarende beløb
til 2.161.600 kr.
Efter de foreliggender oplysninger om

resultatet af skatteligningen vil

ligningsprocenten uforandret kunne fastsættes til 9?o. Udvalgets indstilling vedtoges, og budgettet i sin helhed vedtoges.

225-

(j. nr. 073-5T)

Andragende fra landsretssagfører Sv. Overbeck

09 godkendel

se af, at kartoffelhandler Poul Dam Nielsen sælger matr. nr. 28as, til hvil!
kommunen har forkøbsret, til sin søn Eigil Dam Nielsen for 10.000 kr.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelsen gives på betingelse
af, at tilbagekøbsretten stadig bibeholdes i tilfælde af, at den nye ejer
vil sælge ubebygget. - Udvalgets indstilling vedtoges.

- 23 226.

(j. nr. 712.2)

Andragende fra blikkenslager

om autorisation som

gas- og vandmester.
Udvalget for de kommunale værker indstiller, at autorisationen gives under for
udsætning af, at han senest 1. april

1959

til byrådet fremsender eksamenspa

pirer fra teknologisk institut for bestået vand- og gasmesterprøve.
Udvalgets indstilling vedtoges.
227.

(j. nr. 073.51)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at forpagtningsafgif

ten for de 6 tdr. land af St. Marienlyst, som 3 husmænd har forpagtet, ned
sættes fra

4V 2

td. til

3V 2

td. byg efter kapitelstaksten. - Udvalgets indstil

ling vedtoges.
228.

(j. nr. 778,532,2(-4)

2. behandling af andragende fra kontrolmester

-

om kvadratmetertilskud og garanti for sparekasselån i en ejendom på
matr. nr. 254H>, Elmevej.
229.

(j. nr. 778.532.2 (-4 )

1. behandling af andragende fra arkitekt

om kvadratmetertilskud og garanti for sparekasselån i en ejendom på matr. nr.
8cn, markj. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

230.

(j. nr. 778.5) Andragende fra vognmand

om tilladelse til at ind

drage en 2 værelses lejlighed i ejendommen, Maagevej 14 under sin egen lej
lighed. - Kan ikke imødekommes.
231.

(Ji nr.842.6ll)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at kommunen veder

lagsfrit overdrager sin andel af det nødvendige areal af matr. nr.

7^f

til

amtet til brug ved opførelse af et hjem for kronisk syge. - Udvalgets indstil
ling vedtoges.

232.

(j. nr. 778.311)

Udvalget for de kommunale værker anmoder om bemyndigelse til

at få nedsat en landvæsenskommission til udvidet vandindvingsret til

400.000

rri . - Bemyndigelsen gives.
233.

(j. nr. 075»15)

Udvidelse af antallet af medlemmer i kasse- og regnskabsud-

valget og skoleudvalget. - Det vedtoges at udvide antallet i disse udvalg
til

5 .Mødet hævet.

Byrådsmøde den 31. marts 1958*
§34.

(j. nr. 778*5)

Boliganvisningsudvalget indstiller, at udvalget forsøgsvis

ophæves.- Udvalgets indstilling vedtoges.
235.

(j. nr.

813 .129 *33 ) Portsat behandling af indstilling om udleje af arealer

på havnen.- Havneudvalget fastholder sin indstilling. - Udvalgets indstilling
vedtoges, idet havneudvalget dog endnu engang må forsøge at få Gødningskom
pagniet til at flytte til det opfyldte areal.- Barfoed og P. A. Jensen stem
te ikke.

- 24 -

236 .

(j. nr. 778.511)

Andragende fra fabrikant Arthur Jepsen om godkendelse af

beboelses- og værkstedsbygning på Kocksvej.- Godkendes.
237*

(J* nr. 778.511)

Andragende fra maskinarbejder Børge Andersen om godkendel

se af garage på matr. nr. Jr, markj. - Godkendes.

238 .

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

Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om godi

kendelse af forbedringer på de

15 parcelhuse til en samlet udgift på 8.085 ki

Godkendes.

i

842.536 ) Andragende om eftergivelse af kommunehjælp. - Bevilges«

239*

(J. nr.

240«

(j. nr. 073*51 (075 .511-1)

Indstilling om genovertagelse af byggegrunden

matr. nr. 4©? markj. tilhørende pølsemester Axel Bro for en pris af 5*500 kr,
Indstillingen vedtoges.

241 .

(j. nr.

073 .5l(073 *511 .2 ) 2 . behandling af indstilling om afhændelse af

hjørnegrund ved Palkenborgvej - Kocksvej, stor 2.800 m2 for en pris af ialt

17*100 kr., der betales med halvdelen kontant o^ resten i løbet af 10 år
med 6 °/o p.a. i rente. - Indstillingen vedtoges.
242.

(J. nr.073*5)

2. behandling af indstilling om optagelse af lån i Kreditfor

eningen af Kommuner i Danmark stort 1.000.000 kr, til følgendes
Ny skolebygning

400.000 kr.

Nyt vandværk, rest

100.000 11

Kloakering af Maagevejskvarteret

400*080 M

Anslået kurstab

100.000 11

Indstillingen vedtoges.
243.

(J. nr. 842.6l)

Boligministeriet fremsender tilsagn om statslån på indtil

856.5OO kr. til opførelse af et alderdomshjem samt om driftstilskud i henhol
til boligstøtteloven. - Til efterretning, idet socialudvalget og kasse- og
regnskabsudvalget bemyndiges til at udbyde arbejdet.

244.

(j . nr.

85I.I62 ) Boligministeriet fremsender materialebevilling til opføre!

se af en ny skolebygning ved Erederiksborggade. - Til efterretning.- Skole
udvalget bemyndiges til at udbyde arbejdet.
245*

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

2. behandling af andragende fra arkitekt Johan Bruse,

om kvadratmetertilskud og garanti for sparekasselån i en ejendom på matr.
nr. 8cn, markj.- Anbefales.

246.

(j. nr* 073*511*l)
Gårdejer

Sag vedrørende eventuel erhvervelse af "Møllegården". har tilbudt ejendommen for 300.000 kr. for ejendom

incl. bygninger,225 .000 kr. uden bygninger.ca.

9 tdr. land for 90.000 kr.

Eventuelt grunden ved Yentevej

- 25 -

Borgmesteren rettede herefter en tak til de afgående byrådsmedlemmer, Fru A. M.
Westergaard og landsretssagfører P. A. Jensen.
Fru Westergaard og P. A. Jensen takkede for godt samarbejde i de forløbne år.P. A. Jensen rettede derefter en tak og lykønskning til borgmester Bruun, som nu
har 25 års jubilæum i byrådet

og overrakte ham et af maleren Ole Søndergaard

udført maleri.
Mødet hævet.

Beretning
vedrørende det den 4* marts 1958 afholdte valg af
11. medlemmer til Frederikssund byråd.
-oDet samlede vælgerantal på valgdagen udgjorde 33o3> hvoraf

1621

mænd og 1682 kvin

der.
Af vælgerne stemte 2822 eller 85,44
Ved optællingen blev

19

stemmesedler erklæret ugyldige, idet 12 var afgivet blan

ke og 7 var fejlagtig udfyldte.
De resterende 28o3 stemmer var afgivet som følger:
På kandidatliste A var faldet 1351 stemmer, der giver 5 mandater, hvorefter for
delingstallet bliver 226.
Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne:

1 . Jørgen Christiansen
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
,9.
lo.
11.
1.
2.
3.
4*
5.

Emil Retoft
Chr* Jørgensen
Svend Olsen
H. Priess Sørensen
Egon Jacobsen
Helga Larsen
Kjeld Larsen
Bendt Jørgensen
Gunild (Halskov)Larsen
Richard Holst

Personlige
stemmer:

De 295 listestemmer tildeltes!

328
187
52
69
137
33
158
24

0
59
174
82
0
0
0
0
0
0
o

26

19
23

Herefter havde
kandidaterne ialt
følg. stemmetal:

328

226
226
151
137
33

158
24

26

19
23

Valgte blev altså:
Jørgen Christiansen
Emil Retoft
Chr. Jørgensen
Helga Larsen
Svend Olsen

—o —

På kandidatliste C var faldet 945 stemmer, der giver 4 mandater, hvorefter forde
lingstallet bliver

19o.

Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne:

1.
2."
3.
4.
5-'
6.
7*
8.
9.
lo.
11.

Carl Bruun
H. Dahl Madsen
Troels Barfoed
Anna Westergaard
Søliner Pedersen
Otto Nielsen
Kaj Sørensen
Karl Alf. Sørensen
Ejvind Hartmann
Frede Pedersen
Henning Jakobsen

„
||
||
|f
IS

Valgte blev altså:
Carl Bruun
H. Dahl Madsen
Kaj Sørensen
Troels Barfoed

Personlige
stemmer:

De 86 listestemmer tildeltes:

519

O
86

52
5o
12
15
78
24
31
27
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

46

-o-

Herefter havde
kandidaterne ialt
følg. stemmetal:

519
132
52
5o
12
15
78

24
31
27
5

På kandidatliste F var faldet
delingstallet hiiver

425

stemmer, der giver 2 mandater, hvorefter for

142.

Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
11.

Personlige
stemmer:

Aage Olsen
N. Th. Jørgensen
Anna Dagmar Kjær
Ove Bønnelykke Hansen
Jens Peter Laursen
Eivind Ammendrup
C. G. Andreasen
Otto E. Jørgensen
Johanne Marie Ahrendt
Kaj P. K. Madsen
Vilh. 0. Petersen

De 75 listestem—
mer tildeltes:

168

Herefter havde
kandidaterne ialt
følg. stemmetal:

168
93
69

0
75

18
69
lo
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8

lo
14

2

5
l

lo
45

8

lo
14

2

5

1

Valgte blev altså:
1. Aage Olsen
2. N. Th. Jørgensen
—o—

På kandidatliste K var faldet 82 stemmer, der giver o mandater, hvorefter forde
lingstallet bliver

83.

Stemmerne fordeler sig således:
Personlige
stemmer:

Kandidaternes navne:

1. Sop. Christophersen
2. Harald E. Hansen
3. Hans Otto Hansen

Herefter havde
kandidaterne ialt
følg. stemmetal:

De 11 listestem
mer tildeltes:

64

11
0
0

53
7
11

7

11

Ingen blev valgt.
Mandatfordeling.
Valgforbund var indgået mellem liste C og F.

Gyldige stemmer
Divideret med 1
1.
!! 2
!1
M J
M
M ^
tt
ti ej
ti
" g

Liste
A
1351
2) 1351
4) 675 72
6) 450 73
8) 337 3/4
lo) 27o 1/5

Liste
C + F
137o

Liste
K
82

1) 137o
3) 685
5) 456 2/3
7) 342 72
9) 274
11 ) 228 73

82

Mandatfordeling mellem forbundne lister.
Liste
C
945

Gyldige stemmer
Divideret med 1
ti
tt 2
ft
M ^
Tt
tt ^

1)
2)
4)
5)
-o -

945

472 72
315

236 74

Liste
F
425
3)
6)

425
212

72

Byrådets sammensætning Bliver herefter fra 1. april 1958J
Navn:
i.
2.
3*
4.
5.
6.
78.
9lo.
11.

Carl Bruun,
Jørgen Christian&en,
H. Dahl Madsen,
Emil Betoft,
Aage Olsen,
Chr. Jørgensen
Kaj Sørensen
Helga Larsen
Troels Barfoed
Svend Olsen
N. Th. Jørgensen

Livsstilling:
køBmand
typograf
købmand
folket ings mand
inspektør
brugsuddeler
murermester
husmoder
landsretssagfører
forvalter
redaktør

medens følgende ikke opnåede valg og Blev stedfortrædere:
Liste Å.
1.
2.
3.
4.
5;6.

H. Priess Sørensen,
Egon Jacobsen,
Kjeld Larsen,
Bendt Jørgensen,
Gunild (Halskov) Larsen,
Richard Holst,

skoleinspektør
elektriker
komimine a ssis tent
arbejdsmand
husmoder
savskærer
Liste C.

1.
2.
34.
56.
7-

Anna Westergaard,
Søliner Pedersen,
Otto Nielsen,
Karl Alf. Sørensen,
Ejvind Hartmann,
Erede Pedersen,
Henning Jacobsen,

lærerinde
landinspektør
vejassistent
arkitekt
direktør, cand. pharm.
sparekassedirektør
murermester
Liste F.

1.
2.
345.
6.
7.
8.
9-

Anna Dagmar Kjær,
Ove Bønnelykke Hansen,
Jens Peter Laursen,
Eivind Ammendrup,
Carl Gustav Andreasen,
Otto Edvard Jørgensen,
Johanne Marie Ahrendt,
Kaj K. P. Madsen,
Vilh. 0. Petersen,

lærerinde
postassistent
gårdejer
landsretssagfører
murermester
bankdirektør
husmoder
overpolitibetjent
autoforhandler.

Valg på
C
A
C
A
F
A
C
A
C
A
F

Børneværnsudvalget

°*

Aage Olsen, Sy * O, Olsen, lærerinde fru Anna Westergaard,
Helga Larsen, Barfoed, Fru C. Gejlager, arbejdsmand
Flodin Larsen.
Suppleanter: Fru Hagel Larsen, kredslæge K. Ludvigsen,
P. A. Jensen, Jørgen Christiansen, Chr. Jørgensen.
Stedfortrædere for borgmesteren
ved borgelige vielser:

.

Kæmneren, Retoft.
Tilsyn med varetægtsfangerfe behandling:
Barfoed, Jørgen Christiansen.
Sessionsrepræsentant:
Th. Jørgensen. Suppleant: Dahl Madsen.
Byrådets medlemmer af bestyrelsen,Por:

A/s Kalvøen: Th. Jørgensen, Sv. 0* Olsen.
Realskolen: Barfoed, Jørgen Christiansen.
Sygehuset: Borgmesteren, Retoft.
Digelaget "Bløden": Aage Olsen, Chr. Jørgensen.
Frederikssund børnehave: Dahl Madsen, Sv. 0. Olsen.
Willumsen museet: Borgmesteren, Retoft.
Sygekassenævnet: Borgmesteren, overlæge Gejlager.
Civilforsvarskommissionen: Borgmesteren, Barfoed, Retoft.
Byrådets medlemmer af:
Fredningsnævnet: Borgmesteren, stedfortræder: Retoft.
Taksationskommissionen ved fredninger: Borgmesteren.
Tuberkulose forvaltningen: Borgme steren.
Vejkrydsudvalget: Aage Olsen, Chr. Jørgensen.
Skolerådet: Th. Jørgensen, stedfortræder: Retoft.
Amtsungdomsnævnet: Barfoed.
Lejrskolen på Brændstoft: Retoft.
Udvalget vedr. erhvervshæmmede: Aage Olsen, Helga Larsen.
Grundlisteudvalget for udtagelse af nævninges
Th. Jørgensen, Jørgen Christiansen.
Hegnsynsmænd:

-

Politifuldmægtig Fl. Heiberg, Aage Olsen, Chr* Jørgensen.
Jordboniteringsmænd:
Aage Olsen, Chr. Jørgensen.

Vurderingsmænd efter lov om udlån af umyndiges midler:
Borgmesteren, Barfoed, Kai Sørensen, Chr. Jørgensen,
Jørgen Christiansen.
Vurderingsmænd til ejendomsskyld og grundskylds
I. distrikt:
Fabrikant Chr. Hansen
Sv. 01 Olsen

Suppleant: Søliner Pedersen
11

Chr«, Jørgensen

II. distrikt:
Gdr. Alfred Larsen
Støberiarb. P. Jacobsen

Suppleant: Gdr. Jens P. Laursel
n

Landvæsensnævn:
Søliner Pedersen, Retoft
Byplanudvalget:
Borgmesteren, Dahl Madsen, Aage Olsen, Retoft,
Jørgen Christiansen.

