R e g i s t e r
over
sager behandlede i byrådets møder i året 1 9 6 0 /6 1 .

Arbe.jds- og beskæftigelsesforhold.

Badeanstalter.

Begravelsesvæsen (se kirken)

Biblioteksvæsen.
Forespørgsel vedr. leje af lokaler til bibliotek - 158> 18o.
Projektering af ny biblioteksbygning - 18o.
Bibliotekaren lønnes som viceinspektør - 1-91.
Assisterende bibliotekar Orla Jensen - 218.

Boligforeninger, (se bygesager og boligforhold)

Brandvæsen.,
Ændring af lønninger til brandmænd - 254»
Ny motorsprøjte - 255«

Broer, (se gader, veje og kloaker)

Byggesager og boligforhold.
Ophævelse af byggestop - 24» 80.

■

Boligselskabet "Rosenvænget" - 3> 82, 120, 127, 207» 270.
Dansk Boligselskab af 1945 ~ 16, 17> 75» 102, 2 7 6 .
Arbejdernes Andelsboligforéning - 6 , 27, 60, 8 6 , 2 6 9 .
Frederikssund boligselskab - 151.
Opførelse af beboelseshus
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" havehus på matr. nr. 4n, markj. - 6 1 .
" hehoelseshus på parcel nr. 42 af Møllegården - 62..
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" tilbygning til beboelseshus på matr. nr. 7bp, markø. - 65 .
markø. - 6 6 .

" beboelseshus på matr. nr.
*1
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'* lo beboelseshuse på pare.
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og 126-131 af Møllegården - 92.
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55-56-57-62-63-64-122-123-124-125 af
Møllegården - 93.
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" af matr. nr. 3g ("Eget hus") - 94*

" beboelseshus på parcel nr. 40 af Møllegården - 134°»
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" matr. nr. 7^p markø. - 141.
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" fabriksbygning på matr. nr. 254a®> ck, bygr. - 134<1*
" portnerbolig og lagerbygning på matr. nr, 4f>u- ~ 164«
" værkstedsbygning på matr. nr. 7 dz - 184«

•

" halvtagsbygning og garagebygning på matr. nr. 1 4 s, markø. - 2 o6 .
" forretningsbygning på matr. nr. 223 - 225.
" ejendom med 144 lejligheder på matr. nr. 3b Ilds. - 229.
'* værksted og beboelseshus på parcel af 28a - 28o.
" kontorbydning på parcel af matr. nr. 28a - 295*
tt

garager på matr. nr. 25 4 dk og dm, bygr. - 13.

ti
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3 æ, markj. - 39-
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7 dd, markj. - 134a
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2 5 4 dg, bygr. - 134b.
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3h, markj. - 1 4 2 .
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7 br, markj. - 1 6 1 .

n

" parcel nr. 44 af Møllegården - 162,

I!

"

" matr. nr. 254cq, bygr. - 183.

”

'i

"

"

4ag, markj. - 185 •

- 3 Opførelse af garage på matr. nr. 4ay, markj. - 214.
"

"

»

"

"

"

7 cd, markj. - 2 1 6 .

Ombygning af matr. nr. 221v, bygr. - 251.

.

.

Udvidelse af bestående stuehus (og lade) på matr. nr. 3a m.fl. Uds. - 91, I0 4 .
Leje af tidligere epidemisygehus til nødboliger - 32.
Inddragelse af lejligheder - 95, 1°5? 192, 217, 258, 259*
Godkendelse af lejligheder som tjenesteboliger - 1 6 0 .
Andragende om udsættelse med byggelovens ikrafttræden - 274«

Byplan.

Byudvikling.
Kommunens inddragelse under byreguleringsloven - 8 4 , 154, 2o8.

Byrådet og byrådsvalg.

Driftstilskud.
Halvdagsbørnehave på grund ved Mariendalsvej - 35, 54a.
Boligselskabet "Rosenvænget" - 2o7»

Ejendomme og jorder.
Salg af parceller af"Møllegården" - 15, 18, 43a > 43b, 43c, 8 8 , 112.
"

"

" matr. nr. 8 cd, 8y, markj. ved Strandvejen - 1 9 6 , 22o.

"

"

" matr. nr. 8 cl, markj. - 4 3 d.

"

"

»

"

86, 1 4 3 a, bygr. - 53 - 7 2 .

"

"

areal ved Jenriksvej - 7 6 .

"

"

13 grunde af matr. nr. 3g til "Eget hus" - 97.

"

"

matr. nr, 8 ax - 1 3 9 , 1 7 °»

"

"

lo. 000 nf af St. Marienlyst til Brøndbyøster Møbel- og Trævarefabrik
a /s - 1 4 6 , 1 7 1 .

"

"

parcel af matr. nr. 9f, markj. - 172, 1 7 5 *

"

" grund (ca. 32oo nf) ved Kocksvej til Dansk Andels Ægeksport - 173,

"

""

"

" 35ooo uf af Askelund til direktør Gregersen - 222, 233.

"

" arealer

"

"

ved Kocksvej

til brdr. Sørensen (magelæg) - 173, 198.

af matr. nr. 28a, markj. - 2 6 2 ,2 8 7 .

5 6 . 0 0 0 nf af St. Marienlyst og Askelund til A/S Københavns nye Tømmer
handel - 288.

"

" 5 6 . 0 0 0 m2 af St. Marienlyst til a /S Dansk Signalindustri - 289.

"

" 3o.ooo nf af

"

"

198.

"

"

og Askelund til et interessentskab -29o.

matr. nr. 7 ^e, markj. - 2 9 1 .

Køb

af matr. nr. la, 3f? Uds. - 19 .

"

»

*'

" 7 cs, markj. - 25.

"

"

n

" 2f, 3 a markj. "Askelund" - 5 0 , 7 3 ..

»

"

»

» 2d, 2 e?

"

"

"

" 35? 36b bygr., Torvet 1 ~ 3,~ 52.

»

»

"

" 2 3 1 c, d, bygr. - 7 8 , 1 1 0 .

"Zephyr" - 5 1 ,. 7 7

"

231f, bygr., 1 i markj. - 113 ? 138.
7ap, markj. - 232.
areal langs Lundevej - -32 .

landinspektør

areal af matr., nr. 3© Uds. - 235? 263«
en del af Islebjerggård - 236, 237? 285.
areal af matr. nr. 28 at markj., - 262.
matr. nr. 7©c, markj. - 286.
"

121a, bygr. - 297 -

"

Istandsættelse af ejendommen Vænget 9 - 199* ■
"

"

Færgevej 7 - 200.

"

"

Aagade 1 - 201.

Magelæg med kartoffelhandler

vedr. 28a og areal af 28ak, ao
2 0 3 ? 221
vedr. matr. nr. 223 og 118a, - 197 *

"

"

købmand

"

”

"

"

telefonselskabet (Kocksvej - A.C.Hansensvej) - 173? 198.

n

n

grundejere

som afgiver fra 1 4 5 © °g modtager fra 1 4 7 6

ved Kocksvejs østside

-

173? 198.

Videresalg af matr. nr. 254ce? hygr. - 90.
Mæglerassistent ved salg af byggegrunde - 21.
Forpagtningskontrakt vedr. ejendom på Holmensvej - 195*
Forpagtningskontrakter vedr. Askelund - 79? 194? 195*
Udleje af laden på Askelund - 193.
5 io rabat på køb af grunde, når disse betales kontant -• 9 7 °

Folkebiblioteket,

(se biblioteksvæsen)

Forsikringer.

Forskelligt.
Afholdelse af købstadmøde - 28.
Børnehaver - 35? 54a.
Færdsel i krydset ved Omkørselsvejen - 56 .
Venskabspagt med Ramsgate (se byrådsmødet 30/6 -I9 6 0 )

- 5 Indsættelse af låge i hegnet ved

ejendom, Færgevej - 98? 144-

Reklameskilte - 100.
Andragende om opsætning af skilt - 145«

Færdselsforhold (se trafik og færdselsforhold)

Gadehandel.

Gader, veje og kloaker.
Anskaffelse af traktor, samt slå- og fejemaskine - 8.
Etablering af kloak til spejderhytten på Kocksvej - 33.
Anlæg af Holmensvej - 34»
Kloakpumpestation ved Nygade - 42.
Vejsynsprotokol - 54^.
Diverse stop- og parkeringsforbud - 57» 85, 130.
Parkeringspladser og rutebilholdepladser - 57*
Nye vej- og gadenavne - 58, 243, 273.
Fjernelse af træ i Havnegade - 125.
Nedlæggelse af telefonkabler fra centralen i Engbæk - 126.
Anlæg af en østre Omfartsvej - 181.
Cirkulære vedr. hovedlandeveje - 179«

Garantiforpligtelser, (se 1 statslån 2) kasse- og regnskabsvæsen 3) driftstilskud.

Havnen.
Havnefoged Chr. Nielsen genvalgt til søretsmedlem - 186.

Indfødsret.

Jernbaner.

Jordemødre.

Kasse- og regnskabsvæsen.
Sygehusregnskaber - 55*
Kasseeftersyn - 81, 272.
Garanti for 3. prioritetslån - 89, 111.
Kommunens regnskab - 135, 244, 245.
Havnens regnskab - 136.
Regnskab for sygebilerne - 178.

Garanti for lån i reallånefonden - 207.
Mellemkommunal refusion - 226.
Borgmester og kæmners bemyndigelse til at underskrive kautionspåtegninger
228, 248 .
Optagelse af lån - 238, 26l, 271, 284. •
Statstilskud til sociale udgifter - 241 .
”

"

sygehusudgifter - 242 .

Kommunens overslag - 260 , 279«
Havnens overslag - 278 .
Tilskud til boliger til mindstbemidlede i boligselskaber - 270 , 276 .

Kirke og kirkegård.
Fjernelse af en bænk i kirken - 149? 176«

Kloaker, (se gader, veje og kloaker)

Kommunegaranti (se l) statslån 2) kasse- og regnskabsvæsen 3) driftstilskud.

Kød- og mælkekontrol.

Legater.

Lystanlæg.

Kønninger.
Overenskomst om løn til sygehjælpere på"Østergården" - lo3.
Ændret løn til bestyrerinde fru

- 140 .

Bibliotekaren lønnes som viceinspektør - 1-91.
Lønningsregler for kommunalt ansatte - 253.
Ændring af lønninger til brandmænd - 254*

Matrikulsvæsen,

(se udstykninger og matrikulsvæsen)

Museer.

Mælkekontrol (se kød- og mælkekontrol)

Næringsvæsen.
Lukketider for restaurationer - 7*
Stadetilladelse til pølsevogne, isboder m.v. - 41 ? 69 , 137? 257-

~ 7 ~
Overtagelse af mælkeruter - 6 8 .
Tilladelse til at forhandle mælk - 74*
Reklameskilte - 100,
Gadehandel - 101.
Bevilling på kiosk - 115*
Åbningstider for mejeriudsalg og tider for udbringning af mælk - 223»
Beværter- og konditorbevillinger - 264 .

Pensioner.
Overenskomst m. Kommunernes Pensionsforsikrings A/S for særlig ansatte funk
tionærer - 219 .

Priser.
Detailpriser - 26, 99) 177) 24°.
Gaspris - 31, 155*
Kokspriser - 156 .
Elpriser - 212.
Vandpriser - 239*

Rådhuset.

Renholdelse (den offentlige)

Regnskabsvæsen (se kasse- og regnskabsvæsen)

Rets- og politivæsen.

Skatter og afgifter
Hundeafgift - 116, 265 .
Tilslutningsafgifter for el og vand - 213.

Skolevæsen.
Marienlystskolen - 48 ) 7°> 71» 118, 148, 2o4.
Palkenborgskolens Adgangsforhold, toiletter m.v. - 133.
Ombygning af tidligere alderdomshjem til skoleformål - 23 o.
Andre kommuners elever i eksamensklasser m.v. - 153.
Skoleforbund med andre kommuner - 59«
Skoletandklinik og overenskomst med omegnskommunerne - 4) 249«
"

s regulativ - 2o9.

Skoletandlæge fru L. Mose - 189*

- 8
Skolelæge - 277, 283*
Overlærer Knud Lindeløv - 282.
"

Erik Grand - 282.

Overlærer M. Frederiksen - 22,
Lærer J. P. C. Eskildsen - 44«
Overlærer A. B. Lind - lo 6 .
Lærerinde Lise Jønsson - lo7«

■

Overlærer Kirsten Bondebjerg Sørensen - lo8 , 282.
Aspirant Erik Thykjær Hvidtfeldt - 166
Overlærer N. Uldall Jessen - 167 .
Lærerinde Paula Hansen - 2 o2 .
"

AgneB Glæsel - 231« ■

Overlærer E. Thorkildsen - 266.
Lærer Kurt Petersen - 268.

■

Nedsættelse af timetal for skoleåret 1960/61 - 23.
Ændring af refusion fra lærerne for rejseudgifter (5 år) - 131? 268.
Antal af særundervisningstimer - 252.

Skorstensfejning.
Instruks for skorstensfejermesteren - 2.

Social forsorg.
Halvdagsbørnehave - 35? 54a «
Sygeplejerske Marie Lynge - 49? 96.
I>et nye alderdomshjem benævnes "Østergården" - 83 .
Boligandelsforhøjelse for folkepensionistboliger i "Falkenborghus" - 86 .
Løn til sygehjælpere på "Østergården" - lo3.
Folkepension - 114? 147? 234*
Bestyrerinde fru K. Andresens løn - 140 .
Mellemkommunal refusion - 226 .

■

Ordens- og kostreglement på "Østergården" - 227.
Statstilskud til sociale udgifter - 241.
Opgørelse over udgifterne ved opførelse af "Østergården" - 246,247*
Enkepension - 2 6 7 .

Stadion.

Statslån.
Arbejdernes Andelsboligforening - 6 , 2 6 9 .

9 »
Dansk Boligselskab af 1945 - 75*
Ny ejer overtager statslån i matr. nr. 4g, markj. - 109-.

»

»

"

"

"

"

"

4ba

"

- 168.

"

»

"

»

11

"

"

4ai

n

- 169.

Sygehus- og sundhedsvæsen«
Beretning fra sundhedspiej e r s k m - 1.
Sygehusregnskaber - 55*
Regnskab for sygeMlerne - 178,
Betænkning vedr. amtets sygehusvæsen - 210.
Statstilskud til sygehusudgifter - 242 .
Sygekasser.
Tilskud og understøttelser.
Tilskud til svinehus m. v, på dyrskuepladsen - 30*
"

"

kloak til spejderhytte på Kocksvej - 33.

"

"

halvdagsbørnehave - 35, 54a «

"

11

optagelseshjemmet "Lundely" i Fredensborg - 128.

"

"

samvirkende idrætsforeninger - 152 .

"

"

"

"

drift af klubhuset på stadion - 275 •
er
■
lejlighed/til mindstbemidlede i boligselskaber - 270 , 276 .

Tjenestemænd m. fl.
Elværksarbejder Svend Bengtsson - 45*
Vejformand Kaj Hansen (orlov) - 46 .
Sygeplejerske Marie Lynge — 49 s 96.
Bestyrerinde fru K, Andresen - 140.
Skoletandlæge fru L. Mose - 189.
Ny stilling som overassistent i skattevæsenet - 190, 224.
Bibliotekaren lønnes som viceinspektør - 191.
Ass. bibliotekar Orla Jensen - 218,
Overassistent Poul Jørgensen - 224.

Trafik- og færdselsforhold.
Krydset ved Omkørselsvejen - 56 .
Diverse stop- og parkeringsforbud - 57, 85, 130.Parkeringspladser og rutebilholdepladser - 57*
Omnibus- og fragtmandskørsel - 124, 211,

Turistvæsen.

10
Udstillinger,

Udstykninger og matrikulsvaesen.
Udstykningsandragende for matr. nr. 227m - 5«
Udstykningsplan for matr. nr. 5f? Uds.-87.
11

»

"

"

13d, Græse - 117.

Udstykningsandragende for matr. nr. 18de, Uds. -• 129.
Udstykningsplan for matr. nr. lk, Sonderup - 256-.
»

"

»

»

lh,

"

- 296.

Valg, herunder valg af kommissioner og omhud.
Valg til huslejenævnet v 2 9 .
11
"
"

"
"
"

Rosenvængets bestyrelse - 102
ungdomsnævnet - 1 1 9 ? 121.
det rådgivende aftenskoleudvalg - 121.

"

"

amtsrevalideringsudvalget - 122.

"
„

" repræsentantskabet til den projekterede salgsjial - 123.
af valgbestyrere til folketingsvalg - 1 5 0 .

"

" 2 medlemmer til byudviklingsudvalget - 1 5 4 *

"

" søretsmedlem - 186,

Værker, de kommunale.
Indretning af transformerstation til vandværket - 9*
Mindre udvidelse af elværkets forsyningsområde ved Aabjergvej-20.
Elværksarbejder

afsked med pension - 45*

Nyt vandtårn - 132, 293.
Opsigelse af kontrakter med storforbrugere af el - 157*
Nye overenskomster med storforbrugere af el - 292.
Ledninger til ny transformerstation ved Palkenborgvej - 159*
Ændring af overenskomst med N.E.S.A. vedr. lo kv forbindelser - 182.
Autorisation som el-installatør - 174? I8 7 .
"

"

vand- og gasmester - 188.

Tilslutningsafgifter vedr. el og vand - 213.
Opsætning af vandmålere _ 239*
Gaspriser - 31? 155*
Elpriser - 212.
Vandpriser - 239-.
Kokspriser - 1 5 6 .

1
Byrådsmødet den 11. april 1960.
Svend Olsen var fraværende (syg).
1.

(j. nr. 772.535*2) Beretning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.

2.

(j. nr. 784*1) Instruks for skorstensfejermesteren. - Udsættes.

3.

(J. nr. 778*532.1 (-4) Boligministeriet Bestiller detailprojekt til en 3*
afdeling af Rosenvænget. - Til efterretning.

4.

(J. nr. 851.162.3) Gerlev-Dråby sogneråd forespørger, om der er mulighed
for at få varigheden af overenskomsten med skoletandkliniken nedsat til lo år
Det vedtoges at fastholde varigheden til 15 år,

5.

(J. nr. 7 i3 .Hl) Andragende om approbation på udstykning af matr. nr. 227m
bygr. Parcellen bliver kun 667 m2. - Anbefales.

6.

(j. nr. 778.532.1 (-4 ) Opgørelse over udgifterne til vinterbyggeri ved Marien
lyst. Udgiften har været 17*235 kr. mod anslået 15*2oo kr. - Godkendes.

7.

(J. nr. 76l) Andragende fra Kalvøpavillonen om forlænget åbningstid. Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at lukketiden sættes til kl. 1 mod en af
gift på 3oo kr. - Udvalgets indstilling vedtoges.

8.

(j. nr. 811,o 73*53) Indstilling fra vejudvalget om anskaffelse af traktor og
slåmaskine samt fejemaskine for ialt ca. 2o.5oo kr. Kasse- og regnskabsudval
get indstiller, at beløbet afholdes af vejfonden.-Indstillingen vedtoges.

9.

(J. nr. 8 2 4 . H 2 .4 ) Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om ind
retning af transformerstation til vandværket. Udgiften andrager 14*600 kr. Indstillingen vedtoges.

lb.

(J. nr, 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7bø, Kong Skjoldsvej
24, tilhørende kørelærer Chr. Christensen. Bygningsinspektøren indstiller,
at tegningen godkendes. - Godkendes.

11.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 3ac» Prederiksborgvej
23, tilhørende malermester

Bygningsinspektøren indstiller, at

tegningen godkendes. - Udsættes, da skøde endnu ikke er udfærdiget.
12.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 4hp, Frederiksværkvej
8, tilhørende tømrermester Hartvig Christensen, Bygningsinspektøren indstil
ler, at tegningen godkendes. - Godkendes.

13*

(J* nr. 778.511)

Tegning til dobbeltgarage på matr. nr. 254dk og 254dm, Skel

vej nr. 8 -I0 , tilhørende murer P. V. Nielsen og togfører J. C. Maltha Jensen.
Bygningsinspektøren indstiller, at tegningen godkendes. - Godkendes.

- 2 14.

(J. nr. 778-511)

Tegning til beboelseshus på parcel nr. 44 -på udstyknings

plan for Møllegården (P. Jeppesen, Østergade 8), - Godkendes.
15.

(J. nr. 0 7 3 . 5 1

(0 7 3 .5 1 1 .2 ) og 778.511)

Indstilling om afhændelse af areal

fra "Møllegården" til murermester

til opførelse af 8 rækkehuse.

Parcel 6 5 -66 -6 7 -6 8 -6 9 - 7 0 (ialt 6 parceller). - Overgang til 2. behandling
vedtoges.
16.

(j. nr. 778.532)

Dansk Boligselskab- af 1945 fremsender bebyggelsesplan ved

rørende arealer ved Frederiksborgvej. - Planen godkendes, idet kasse- og
regnskabsudvalget ser nærmere på lejlighedsbyggeris forudsætning.
17.

(J. nr. 778.532)

Dansk Boligselskab af 1945 fremsender bebyggelsesplan ved

rørende arealer af Møllegården. - Ligeledes.
18.

(j. nr. o7 3 . 5 1

(o7 3 .5 1 1 .2 )

2 . behandling af indstilling om afhændelse af 6

grunde fra "Møllegården".- Det vedtoges at afhænde grundene.
19.

(J. nr. o73.51 (o73.511.l)

2 . behandling af indstilling om køb af ejendom

men, matr. nr. 1 a, 3 f Udesundby ved Holmensvej. - Det vedtoges at erhverve
ejendommen.
20.

(j. nr. 8 2 4 .li2 .6 2 )

N.E.S.A. foreslår en mindre udvidelse af Frederikssund

elværks forsyningsområde ved Aabjergvej. - Tiltrædes.
21.

(j. nr. 073.511.2)

Ejendomsmægler

tilbyder assistance ved

salg af byggegrunde. - Det vedtoges ikke at anvende mægler.
22.

(j. nr. 851.112.4 )

Andragende fra lærer M. Frederiksen om udnævnelse til

overlærer. - Bevilges fra I/6-I9 6 0 .
23.

(J. nr. 851.12)

Skoleinspektøren fremsender forslag til nedsættelse af ti

metallet for skoleåret 1 9 6 0 / 6 1 i henhold til undervisningsministeriets cir
kulære af 9/ 2 -I9 6 0 . Den samlede nedsættelse andrager 39 timer ugentlig. Til
trådt af skolekommissionen. - Forslaget tiltrædes.

24 .

(J. nr. 778.532)

Byggestoppet. - Det vedtoges at rette henvendelse til bo

ligministeriet om at få ophævet byggestoppet.
25.

(J. nr. o73.511.l) Eventuelt køb af ejendommen matr. nr. 7££ markj. ved Rolf
Krakesvej tilhørende murermester Jakobsen til brug som bolig for en tand
læge. -

Det vedtoges at erhverve ejendommen. Lejen fastsættes til 5«2oo kr.-

Pgl. har selv indvendig vedligeholdelsespligt.
Mødet hævet.

- 3 Byrådsmødet den 9* maj 196o„
26,

(j. nr, 824,5)

27«

(J. nr, 778.532)

28.

(j. nr. o75«71l)

Oversigt over detailpriser, - Til efterretning,
Regnskab fra Arbejdernes Andels Boligf, - Godkendes.
Meddelelse om afholdelse af købstadsmøde, - Borgmesteren*

Retoft og Aage Olsen valgtes som repræsentanter.
29.

(J. nr. 778 .5 .075 .1 5 )

Valg af medlemmer til huslejenævnet og indstilling

af formand. - Til medlemmer valgtes: Værkfører Aaberg, suppleant murermester
Kaj Sørensen, murer Oscar Nielsen, suppleant uddeler Chr. Jørgensen, som
formand indstilles sparekassedirektør Frede Pedersen med bankdirektør Ahrendt
som suppleant.
30.

(j. nr. 823.16)

Indstilling om etablering af 5 fag faste opbindingsplad-

ser og et permanent svinehus på dyrskuepladsen. Udgiften andrager ialt
lo.5oo kr. - Indstillingen vedtoges.
31.

(J. nr. 8 2 4 . I H . 8 )

Indstilling

om at gasprisen efter husholdningstarif

II nedsættes med 2 øre til 40 øre pr. m3 fra og med aflæsningen i maj 1 9 6 0 . Indstillingen vedtoges.
32.

(j. nr. 778.5)

Indstilling om at man lejer det tidligere epidemisygehus

til indretning af nødboliger for en leje af 6 . 0 0 0 kr. + lys, gas og varme.Indstillingen vedtoges.
33«

(J. nr. 0 7 8 . 5 1 og 777*7)

■

ten på Kocksvej. Det indstilles, at arbejdet, der vil koste ca. J . 0 0 0 kr.

Andragende om etablering af kloak til spejderhyt-

udføres. De 5*o°o kr. afholdes af kloakfonden og de 2 . 0 0 0 kr. som tilskud
til spejderne. - Indstillingen vedtoges.
34*

(J. nr. 811.111)

Indstilling om anlæg af Holmensvej, herunder regnvandsled

ninger og spildevandsledninger. Udgiften andrager ialt 8 8 . 0 0 0 kr. - Ind
stillingen vedtoges.
35*

(J. nr. 8 4 2 .7 )

Andragende fra bestyrelsen for en påtænkt privat børnehave

om tilskud til etableringsudgifterne, der andrager ca. 13.000 kr. og til de
årlige driftsudgifter, der anslås til 1 3 9 o kr. årlig pr. barn og endelig
om garanti for den yderste del af lånebeløbet i den ejendom, der agtes op
ført på en grund ved Mariendalsvej. Børneværnsudvalget udtaler, at der må
antages at være brug for en børnehave som den foreslåede, men henleder op
mærksomheden på det af byrådet tagne initiativ til etablering af en kommunal
børnehave, som sammen med den bestående private børnehave må antages at dæk
ke behovet for såvel heldags- som halvdagspladser. - Efter begæring af Re
toft udsættes sagen.

- 4 36.

(j, nr, 776*511)

Tegning til et beboelseshus på parcel nr, 43 af "Mølle

gården", der er solgt til tømrer Ernst Hansen. - Godkendes,
37.

(j. nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus på parcel nr, 5° af "Mølle

gården", der er solgt til arbejdsmand Ivan Pedersen, Kyndby. - Godkendes.
38.

(J. nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 3ac, Frederiks-

borgvej 23, tilhørende malermester Aksel Madsen. - Godkendes.
39«

(j. nr. 778.511)

Tegning til en garage på matr. nr. 3æ Falkenborgvej 28,

tilhørende ingeniør J. H. Dannerfeldt. - Godkendes.
40.

(j. nr. 778.511)

Projekt til et beboelseshus med cafeteria på matr. nr.

7cx, Kong Skjoldsvej 28, tilhørende fru Marga Nielsen. Det indstilles, at
projektet godkendes på vilkår at der indrettes en parkeringsplads for cafe
teriets kunder på ejendommen, at pladsens nærmere udformning og overkørs
lerne skal godkendes af byrådet og at evt. reklamering og belysning skal
foretages efter projekter, der er godkendt af byrådet.
Opmærksomheden henledes på, at der skal betales tilskud til Kocksvejs forlængelse efter vejvedtægtens regler. - Godkendes.
41.

(j. nr. 754*2)

Andragende fra L. P. Vilhelmsen og Poul Kr. Svendsen om for

nyelse af stadetilladelse til pølsevogne. - Bevilges.
42.

(j. nr. 777*7 (o73.511*2)

Indstilling om, at der sker et magelæg med auto
således at denne afgiver ca. 2 oo m2 af matr.

forhandler

nr. 145e og modtager ca. 19om2 af matr. nr. 1476. Den projekterede kloakpump
station flyttes ca. lo m mod sydøst, og der skal tinglyses sædvanlig beskyt
telsesdeklaration for ledningsanlæggene. Der bør endvidere sikres yderlige
re en adgang til gårdpladsen i

bebyggelse på arealet. -

Sagens overgang til 2, behandling.
43a,

(j. nr. o73*51 (o73»5H*2)

Indstilling om at der afhændes en parcel nr. 52

fra Møllegården til kantinebestyrer

, og at der undtagelses

vis gives tilladelse til, at byggeriet først påbegyndes senest den 1 . april
1961. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
43b

(j. nr. o73*51 (o73*5H*2)
Møllegården

Indstilling om at man afhænder lo parceller af

tilMA/S Rationelle typehuse". - Sagens overgang til 2. behand

ling vedtoges.
43c

(j. nr. o73*51 (o73.5H*2)

Indstilling om afhændelse af 4 parceller af

Møllegården til følgende; arbejdsmand
Høng, elmontør

, Kyndby, repræsentant
Mariendalsvej, disponent

, Klinten 7* - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

- 5 43d.

(J. nr« o73.51 (o73•5 H •2)

Indstilling om salg af parcellen matr. nr, 8 cl

ved Klintevej til grønthandler Vald, Jespersen for 4* °°o kr. - Indstillin
gen vedtoges,
44,

(J. nr. 851,112.4 (851.11.082.3) Indstilling om fast ansættelse af lærer
J. P, C. Eskildsen fra 1. juli 1 9 6 0 . - Indstillingen vedtoges.

45•

(j. nr. 08 (o82.8) Andragende fra elværksarbejder

om afsked

med pension fra 1. august 1 9 6 0 . - Bevilges.
46.

(j. nr. 08 (o83.5) Andragende fra vejformand

om orlov i 7 a 8

måneder fra 1. juli 1 9 6 0 . - Bevilges,
47.

(j. nr. 778.511) Tegning til 8 rækkehuse, som murermester Anker Hansen ag
ter at opføre på Møllegården (pcl. 19-35)* - Godkendes.

48.

(j. nr. 851.1é2) Tilbud på muldudlægning og planering på Marienlystskolen
fra H. Deichmann for 5*76o kr. - Tilbudet antoges.

49*

(J* nr. 842.6l.o8) Indstilling fra det sociale udvalg om, at der opslås en
stilling som sygeplejerske på Østergården. - Indstillingen vedtoges.

50.

(j, nr. o73.511*l) Eventuel køb af den gårdejer H. P. Madsen tilhørende
ejendom, matr. nr. 2f, 3a m.fl. "Askelund". - Det vedtoges at købe ejen
dommen for 1 2 .ooo kr. pr. td. land.

51.

(J. nr. o73.511*l) Eventuel køb af den parcellist

tilhørende

ejendom matr. nr. 2d, 2e_ "Zephyr". - Sagens overgang til 2. behandling ved
toges.
52.

(j. nr. o73*511*l) Eventuel køb af den fru

tilhørende ejendom

matr. nr. 35 og 36b Torvet 1-3.- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
53.

(J* nr. o73*51 (o73*511*2) Eventuel afhændelse af matr. nr. 86 og 143a
1

til Hovedstadens brugsforening. - Dahl Madsen foreslog,

at sagen udsættes. Herfor stemte kun Dahl Madsen. De øvrige stemte imod. Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 13* juni 1 9 6 0 .
54a

(j. nr. 8 4 2 .7 )

Den fra sidste møde udsatte sag vedrørende oprettelse af

en privat børnehave. - Ved cirkulation vedtaget med lo stemmer mod een Retoft - at anbefale oprettelse af børnehaven og udtale, at man foruden
driftstilskudet er indforstået med at yde 35 i° - 4*55° kr. af de anslåede
etableringsudgifter.

- 6 54b.

(J. nr. 811.121.2)

55.

(j. nr. 842.ll.o73.526)

Ve jsynsprotokollen. - Godkendes.
Meddelelse om andel i amtets sygehusudgifter for

1959/6o ialt 551.162 kr„ - Til efterretning.
56.

(j. nr. 811.122.532)

Skrivelse fra grundejerforeningen "Lundebjerggård

nord" vedrørende færdselen på

omkørselsvejen.- Udvalget indstiller efter

forhandling med politimesteren, at der indføres overhalingsforhud ved
Kocksvej, Lundebjergvej og Jenriksvej. - Vejudvalgets indstilling tiltræ
des .
57.

(j. nr. 811.122.536)

Indstilling fra vejudvalget - efter forhandling med

politimesteren - om at
1. der indføres stopforhud på sydsiden fra Fredensgade til Østergade 6 ,
idet dog af- og pålæsning af varer i indtil lo minutter tillades.
2. der indføres parkeringsforbud på begge sider af Lundevej fra Færgevej
• til nr. 31.
3. Ligeledes i hele Frederiksborggade.
4 . der indrettes, en interimistisk parkeringsplads på fortovsarealet udfor
Østergade 3 -5 .
5. der indrettes faste rutebilholdepladser i Ny Østergade ved Tværstræde.
6 . Ligeledes på Færgevej udfor nr. 6l. - Indstillingen tiltrædes.
58.

(J. nr. 855.3)

Samvirkende idrætsforeninger foreslår, at vejen fra Blød-

vej til dyrskuepladsen kaldes "Stadionvej".- Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at navnet "Vænget" ikke ændres, men at der opsættes et skilt,
der viser til stadion. - Udvalgets indstilling vedtoges.
59*

(J. nr. 851.122)

Skolekommissionen indstiller, at skoleforbundet med Græ-

se-Sigerslevvester udvides, således at det omfatter børn fra 4» skoleårs
begyndelse. - Indstillingen vedtoges.
60.

(j. nr. 778.532)

Forslag til ændring af vedtægterne i Arbejdernes Andels

boligforening, således at 25% af lejlighederne i nybyggeri skal tildeles
lejere, der anvises af byrådet. - Forslaget godkendes.
61.

(J. nr. 778.511)

Tegning til et havehus på matr. nr. 4~> Falkenborgvej 12

tilhørende savskærer Jørgen Holst. - Godkendes.
62.

(j. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på parcl. nr. 42 af matr. nr.
3/
1- solgt til maskinarbejder Arno Larsen. - Godkendes.

63.

(J. nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus på prel. nr, 51 på matr. nr.

Qj

1— solgt til servicemontor Poul Møller. - Godkendes,
64*

(J. nr. 778.5H) Tegning til et beboelseshus på pcl. nr. 47 på matr. nr.
et
1— solgt til assistent Poul Larsen.-Godkendes.

- 7 65«

(J . nr. 778.511)

Tegning til tilbygning til beboelseshuset på matr. nr.

7-^, Rolf Krakesvej 29, tilhørende frisørmester Holger Frandsen. - God
kendes.
66.

(j. nr. 778*511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7 ~ Islebjergvej 3,

tilhørende snedker D. Ustrup. Der bliver kun 4 j8 o fra skel mod Rolf Krakes
ve j, skønt der i servituten er anført 5>00« - Godkendes.
67.

(J. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på pcl., nr.55 på matr. nr. 1—

solgt til disponent Ib Petersen. - Godkendes.
68.

(j. nr. 778.2)

Ansøgning fra mælkehandler Chr. Petersen om godkendelse

af, at han overdrager sin rute til mejerist Sv.- Aag. Madsen for lo. 000 kr.
i good-will og 6 . 0 0 0 kr. for en medfølgende bil. Kasse-og tegnskabsudvalget

69.

Indstiller, at ansøgn. bevilges, idet bilen kun må koste 3»ooo kr. - Udval
gets indstilling vedtoges.
(J. nr. 754.2) Andragende fra pølseforhandler Orla Andersen om fornyelse
af stadetilladelse og til at forhandle sodavand og Coca-Cola. Kasse- og
regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges, men at varer kun for
handles i tilproppede flasker. - Udvalgets indstilling vedtoges.

70.

(j. nr. 851.162)

Indstilling om at tømrerarbejdet ved Marienlystskolen

overdrages tømrermester Poul Larsen for 2 0 3 . 6 9 0 kr. - Indstillingen ved
toges .
71.

(j. nr. 851.162)

Kontrakt med murermester C. Andreasen vedrørende murer

arbejdet på Marienlystskolen for 322.919 kr. - Godkendes.
72.

(j. nr. o73.5l(o73.511.2)

Indstilling om at man afhænder matr. nr. 86 og

1 4 3 ~('r,/erdelins ejendom")

til hovedstadens brugsforening for 2 oo.ooo kr.

kontant. - Der kan bebygges indtil 600 in i 3 etager,og det til anlæg af den
nye vej og til eventuel udvidelse af Jernbanegade fornødne areal afgives
gratis. Brugsforeningen må selv affinde sig med de nuværende lejere. - Der
gives kommunen forkøbsret til brugsforeningensnuværende ejendom. - Indstil
lingen vedtoges med lo stemmer mod 1 (Dahl Madsen).
73.

(J. nr. o73.511.l)

2. behandling af sag om erhvervelse af gårdejer H. P.

Madsens ejendom "Askelund" for 12. 0 0 0 kr. pr. tønde land eller Ialt
5 6 6 . 2 8 1 kr., der betales med 1 6 6 . 2 8 1 kr. kontant og resten med loo.ooo kr.
hvert 3. år første gang den I/II-I9 6 3 . - Det vedtoges eenstemmigt at erhver
ve ejendommen.
74*

(J. nr. 778.2)

Andragende fra bagermester Poul Hansen, Færgevej 61 og

Axel Nørgård Christensen, Jernbanegade 12 om tilladelse til at forhandle
mælk. - Bevilges under forudsætning af sundhedskommissionens godkendelse.

- 8 75”

(j. nr, 778,532,1 (-4 )

Dansk boligselskab fremsender andragende om stats

lån til opførelse af 60 lejligheder og

garager ved Frederiksborgvej. -

Anbefales, idet kommunen påtager sig den forudsatte garanti,
76„

(j, nr. o73.511*2)

Vognmand

ønsker at købe et areal ved

Jenriksvej til opførelse af 4 rutebilgarager. - Da garagerne vil blive for
dominerende på dette sted vedtoges det ikke at sælge arealet.
77°

(J* nr, o73c5H«l)

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om erhverd

g

velse af ma.tr. nr. 2— og 2— markj. tilhørende parcellist Jens Jensen for
I8 . 0 0 0

kr. pr. tønde land,og således at han modtager en grund på ca. 800 nf

ved Ventevej, der skal gøres byggemoden, og at han får lov at blive boende
i stuehuset i indtil 5 år fra grundens byggemodning for 800 kr. årlig.- Så
fremt grunden ikke bebygges, skal kommunen have ret til at overtage grunden
for samme pris,som kommunen har givet. - Indstillingen vedtoges, idet man
dog ønsker de nævnte 5 år nedsat til 3 år.
78.

(j. nr, o73«511«l)

Tilbud fra urmager

på ejendommen matr.nr.

2'3/c;231" for en pris af loo.ooo kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedto
ges .
Retoft forled her mødet,
79°

(J* nr. o 73.513*2)

Spørgsmål om bortforpagtning af "Askelund". - Det

vedtoges med 5 stemmer at forpagte gården ud til forpagter Poul Christen
sen, forudsat man kan blive enige om vilkårene.- Den socialdemokratiske
gruppe gør indsigelse mod formen for afstemningen.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 3 0 . juni 1 9 6 0 .
V e n s k a b s p a g t .
I

året 1949 byggede håndværkere ved Frederikssund Skibsværft et lang

skib, der var en kopi af de skibe, som deres forfædre blandt vikingerne byg
gede, da de drog på togt til fremmede lande for tusinde år siden.
Dette skib- "Hugin" - blev bemandet med danskere og roet over Nordsøen

til England. Det landede på Isle af Thanet og blev senere opstillet på stran'
den ved Hamsgate, hvor det nu står som et offentligt mindesmærke.

I året 1952 opførte borgerne i Frederikssund by deres første vikingespil,
med handlingen hentet i gamle sagn om vikingetiden. Hver sommer har de siden
opført et af vikingesagnene„
I året 1959 modtoges en invitation fra Ramsgate by til at opføre et af

spllxene i England, Et hundrede og fem og tyve mænd og kvinder fra Frederiks
sund med borgmester Carl Bruun og frue i spidsen drog den sommer til Rams-

gate, hvor de opførte sagnet om Amled på engelsk.

For at understrege det venskab, som ved besøget var blevet knyttet
mellem byerne Ramsgate og Frederikssund, besluttede man at oprette en ven
skabspagt mellem de to byer, Et forslag til beslutning herom tiltrådtes af
Ramsgates byråd den tyvende februar 1960 og af Frederikssund byråd den
femtende marts 1 9 6 0 .
Denne venskabspagt er blevet beseglet i dag den tredivte juni nitten
hundrede og tres i Frederikssund af byrådet i Frederikssund og af underteg
nede repræsentanter for byrådet i Ramsgate.
Vi lover, at borgerne i vore to byer i fremtiden vil gøre alt, hvad
der star i deres magt, for at styrke dette venskab og på enhver måde og
ved enhver given lejlighed at yde hinanden støtte og bistand.
Frederikssund byråd.
Byrådsmødet den 11. juli 196o„
(Fraværende? Aage Olsen, redaktør Th. Jørgensen, Kaj Sørensen og Dahl
Madsen, (ferie)).
Boligministeriets bekendtgørelse af 2 4 . juni 1960 om

(j. nr. 778*532)

ophævelse af det den 2 7 . februar d. å.gennemførte byggestop. - Til efter
retning.
(j. nr, o73*526.5)

Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til

efterretning.
(j. nr. 778.532)

Regnskab fra boligselskabet "Rosenvænget". - Godkendt.

(j. nr. 842.61)

Indstilling fra det sociale udvalg om, at det nye alder

domshjem benævnes "Østergården". - Vedtaget.
(j. nr. 7 7 7 .81) Skrivelse fra boligministeriet vedrørende Frederikssund
kommunes inddragelse under byreguleringsloven med derpå følgende nedsættel
se af et byudviklingsudvalg for Frederikssundegnen, foreløbig omfattende
Frederikssund, Oppesundby, Gerlev-Dråby, Græse-Sigerslevvester og Sno
strup kommuner. Udvalget tænkes sammensat således;
En formand uden direkte tilknytning til kommunen,
2 medlemmer fra Frederikssund kommune
2

"

"

Oppesundby

"

2

"

"

Gerlev-Dråby

"

2

"

"

Græse-Sigerslevvester kommune

2

"

"

Snostrup kommune,

Amtsvejinspektøren, en repræsentant for Grundejerinteresser i området.
En repræsentant (uden stemmeret) for boligministeriet.

lo
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at Frederikssund kommune inddrages
under byreguleringsloven, - Tiltrådt.
85«

(J. nr. 811.111 (754.21)

Protestskrivelse fra forretningsdrivende i Fre-

deriksborggade i anledning af parkeringsforbudet i Frederiksborggade. Overdrages vejudvalget til forhandling og fornyet indstilling.
86.

(j. nr. 848.431.o 73 c 545)

Socialudvalget indstiller, at man imødekommer Ar

bejdernes Andelsboligforenings andragende om boligandelsforhøjelse på
12 x 16 6 , ialt 1.992 kr. for folkepensionistboligerne i "Falkenborghus" i
anledning af installation af et fællesantenneanlæg til fjernsyn m.v. Tiltrådt.
87.

(J. nr. 713-111)

•f
Udstykningsplan vedrørende ejendommen matr. nr. 5“ Ude-

sundby. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man godkender udstyk
ningspro jektet under forudsætning af at_ parcel nr. 1 's hegn mod Byvej skal
udføres som fletværkshegn, at

beplantningen inden for et oversigtsareal

holdes i en højde af højst 1 m over vejniveau, at adgangsvejens fald bort
fra fortovet på de nærmeste 15 m højst må udgøre 25 °/oo, at udgiften ved
flytning af en elmast skal afholdes af ansøgeren og at udstykningen omar
bejdes således, at parcel nr. 2 's nettoareal udgør mindst 700 nf. - Indstil
lingen vedtaget.
88.

(j. nr. o73-51 (o73-5H-2)

Fortegnelse over solgte arealer fra "Møllegården1

1. Vedtaget afhændet ved 1. og 2. behandlings
Parcel nr.
42.
434447-

Arno Larsen, Lindealle 4,
Ernst Hansen, Kong Skjoldsvej 19,
Poul Jeppesen, Østergade 8 b I,
Poul Larsen, Markleddet 4 , - Til efterretning.

2. 2. behandling af indstilling om salg af parcel nr.
50.
Kyndby,
51.
_,
52.
Frideriksborggade 9,
53.
Klinten 7,
55 - 56 - 57 - 62 - 63 - 64 - 122 - 123 - 124 - 125 Rationelle Typehuse
A/S, Nærum.
65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 7° - Murermester Anker Hansen, Lundevej 18 (ræk
kehuse. )- Det vedtoges at afhænde grundene på sædvanlige vilkår.
3. 1. behandling af indstilling vedrørende salg af
parcel nr.
39- A. Jespersen og Søn A/S, Nyropsgade 18, København.
40.
, Ballerup,
46.
, Kong Skjoldsvej 19,
54Bøgebakken 2 b,
58 - 59 - 60 - 61 - 126 - 127 - 128 - 129 - 13o - 131 Et konsortium ved
landsretssagfører Troels Barfoed. - For de 14 grunde vedtoges overgang
til 2 . behandling.

11
89.

(j. nr. 0 7 3 . 5 1 (778.532)

Indstilling om at man i forbindelse med salg af

de ovenanførte lo grunde til et konsortium v/ Landsretssagfører Troels Barfoed yder kommunegaranti for 3« prioritetslån i de huse, der skal opføres
på grundene. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
90.

om tilladelse
Andragende fra arbejdsmand Jens Hansen/til at afhænde

(j. nr. o73.511.2)

sin grund, matr. nr. 2 5 4 ce, til hvilken kommunen har forkøbsret - til fa
brikant Chr. Christiansen for en pris af 4 . 0 0 0 kr. Kasse- og regnskabsudval
get indstiller, at tilladelsen gives. - Tiltrådt.
91.

(J. nr. 778«51l)

Andragende fra

Holmensvej 7 om tilladelse til

at opføre et hus på sin grund, matr. nr. 3a, 18dh og 18 di Udesundby.- Kas
se- og regnskabsudvalget indstiller, at det ikke tillades ham at opføre et
nyt beboelseshus, men at foretage en udvidelse af det bestående stuehus, som
er af beskeden størrelse. 92.

(j. nr. 778.511)

Vedtaget.

Tegning til lo beboelseshuse på parcellerne nr. 58-61 og

126-131 af "Møllegården" (Et konsortium v/lrsf. Troels Barfoed. - Godkendt.
93.

(J. nr. 778.511)

Tegning til lo beboelseshuse på parcellerne nr. 55-56-57-

64-62-63-122- 123-124-125 af "Møllegården"(a /S Rationelle Typehuse), - God
kendt.
94«

(J* nr. 778.511)

Tegning til 8 beboelseshuse på parceller af matr. nr. 3f£

("Eget hus") - Godkendt.
95«

(J. nr. 778.5)

Andragende fra E. Theisen-Krestensen om tilladelse til at

inddrage en lejlighed i sin ejendom, Havnegade 15 og oprette butik til fremlejning. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges. Indstillingen vedtoges.
96.

(j. nr. 8 4 2 .6l.0 8 )

Indstilling fra det sociale udvalg om, at fru Marie Eli

sabeth Lynge ansættes som sygeplejerske ved det nye alderdomshjem fra 1. au
gust 1 9 6 0 . - Indstillingen vedtoges.
97.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.2)

2. behandling af indstilling om at sælge 13 grunde

af matr. nr. 3g til byggeinstitutionen "eget hus". - Det vedtoges at afhænde
de 13 grunde af matr. nr. 3g - og at give 5i° rabat på køb af grunde, når dis
se betales kontant,
98.

(j. nr. 811,111)

Anmodning fra Oluf Borring, Pærgevej 17 af 27. maj 1960 om

indsættelse af en låge i hegnet ved hans ejendom. Vejudvalget har den 2.
december 1959 vedtaget ikke at kunne anbefale, at der bevilges herr Borring
den ansøgte låge (meddelt ved påtegning af 2 5 . juni 1 9 6 0 ). - Overdrages vej
udvalget til forhandling og fornyet indstilling.
Mødet hævet

12
Byrådsmødet den 1 5 . august 1 9 6 0 .
Fraværende s Svend Olsen.
99*
100.

(J. nr. 8 2 4 «5)
(j. nr. 754-25)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning,
Andragende fra

om tilladelse til

opstilling af reklameskilt, Frederiksværkvej 16. Det indstilles, at tilla
delsen ikke gives. - Kan ikke tillades.
101. (J. nr. 7 4 .0 7 7 .I)

Indstilling om, at der udfærdiges et tillæg til politived

tægten, sålydende:" med byrådets samtykke kan politiet, når færdselsfor
holdene gør det påkrævet, helt eller delvis forbyde gadehandel på bestemte
pladser, gade- og vejstrækninger". - Indstillingen vedtoges, idet der til
føjes " af parkeringsmæssige grunde".
102.

(j. nr. 754*2)

Valg af medlem til "Rosenvængets" bestyrelse i stedet for

afdøde vejassistent

. - Stadsingeniør Buhi valgtes efter ind

stilling fra bestyrelsen.
103.

(J* nr. 8 4 2 .6 l.0 8 )

Indstilling om, at overenskomsten af 8/4-I960 mellem

kommunalarbejderforbundet og købstadforeningen om løn til sygehjælpere an
vendes på "Østergården". - Indstillingen vedtoges.
10 4 .

(J. nr, 778*51l)

Fornyet behandling af andragende om tilladelse til ind

retning af en beboelse i industrikvarteret. Pågældende ønsker nu at indret
te en beboelse i laden. - Tilladelsen gives.
10 5 .

(J. nr. 778.5)

Andragende fra slagtermester

om tilladelse til

at nedlægge kælderlejligheden i ejendommen, Roskildevej 3* - Kan ikke be
vilges,
10 6 .

(j. nr. 8 5 i.Hl)

Andragende fra overlærer

om afsked med pension

fra l/lo-196o. - Bevilges.
10 7 .

(J. nr. 8 5 i.li2 .5 2 )

Indstilling fra skolekommissionen om fast ansættelse

af aspirant frk. Lise Jønsson fra I/8 -I9 6 0 . - Indstillingen vedtoges.
10 8 .

(j. nr. 8 5 i.li2 .5 2 )

Indstilling fra skolekommissionen om at fru Kirsten

Sørensen, Gladsaxe skolevæsen ansættes som lærerinde fra 1/8 -1 9 6 0 . Til de
øvrige ledige embeder er ingen ansøgninger, hvorfor stillingerne igen op
slås ledige. - Indstillingen vedtoges.
10 9 .

(J. nr. 778.532.1 (-4 )

Andragende om tilladelse til, at fhv. grd.

overtager det i matr. nr. 4g markj. indestående statslån. - Anbefales under
forudsætning af, at der betales et ekstraordinært afdrag på 15%.
110.

(j. nr. o7 3 »5 1 ~(o7 3 .5 1 1 •1 )
fru

2, behandling af indstilling om køb af afdøde

ejendom, matr. nr. 23l£ og 231d af Frederikssund købstads bygr.

13

for en pris af loo.000,00 kr. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. o7 3 .5 )

2 . behandling af indstilling om garanti for lån i parcelhuse

på "Møllegården". - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. o7 3 . 5 1

(o7 3 .5 1 1 *2 )

2 . behandling af indstilling om salg af følgende

grunde på "Møllegården"s
39. A. Jespersen og Søn å /S, Nyropsgade 18, København.
4 0 . F. Bohart, Ballerup.
4 6 . Ernst Hansen, Kong Skjoldsvej 19.
54* Howard Larsen, Bøgebakken 2b.
5 8 -5 9 -6 0 -6I-I26-I2 7 -I2 8 -I29-I3 0 -I3 I Et konsortium v/ landsretssagfører Barfoed. - Indstillingen vedtoges.
(J. nr. 0 7 3 . 5 1

(0 7 3 .5 II.I) Indstilling om, at man erhverver det murermester
tilhørende areal, matr. nr. li markj. for en pris af 5- 000 kr.

og udlejer det til sælgeren for 25° kr. årlig. Sælgeren forbeholder sig for
købsret til den del af arealet, der ikke skal anvendes til vejanlæg, for sam
me pris, som kommunen betaler. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
(j. nr. 848.431) Andragende om folkepension. Socialudvalget indstiller, at
pensionen bevilges i h. t. folkeforsikringslovens § 1, stk. 4« - Indstillingen
vedtoges eenstemmigt.
(j. nr. 777.83)

Andragende fra Arthur Simonsen om fornyelse af sin bevilling

på kiosken ved campingpladsen. - Bevilges.
(j. nr. 713.13)

Andragende fra overpolitibetjent K. P. K. Madsen om fritagel

se for hundeafgift. - Bevilges.
(j. nr. 7 i3 .Hl)

Frederiksborg amt fremsender til udtalelse en udstyknings

plan for matr. nr. 13d Græse. - Stadsingeniøren udtaler, at arealet er egnet
til bebyggelse, men udstykningen må frarådes af vejmæssige, afvandingsmæssige
og byudviklingsmæssige grunde. - Udsættes. (Ved cirkulation vedtaget at til
træde stadsingeniørens udtalelse.)
(j. nr. 851.162)

Tilbud på varme- og sanitetsarbejdet samt elarbejdet på Ma-

rienlystskolen. - Det vedtoges at antage tilbudene fra Poul Nielsen på
181.59o kr. og fra El-service for 6 7 . 2 6 0 kr.
(j. nr. 851.915.3)

Valg af medlemmer til ungdomsnævnet. - Barfoed og Jørgen

Christiansen vælges. Barfoed valgtes til medlem af amtsungdomsnævnet. De øvrige
valg overlades kasse- og regnskabsudvalget suppleret med redaktør Jørgensen og
Jørgen Christiansen,
(j. nr. 778.532)

Rosenvænget Afd. III. - Det vedtoges at indstille detail

projektet, når dette fremkommer.
Mødet hævet.

- 14 •■
12 1,

Byrådsmødet den 12. september 1 9 6 0 .

(j. nr. 851,915*3)

Valg af medlemmer til ungdomsnævn m.v. - Valgene over

lades til kasse- og regnskabsudvalget suppl. med redaktør Jørgensen og
Jørgen Christiansen.
Følgende er valgt tils
1 . Ungdomsnævnet.

.

Typograf Jørgen Christiansen, formand.
Landsretssagfører Troels Barfoed.
Overlærer frk. Anna Thyssen.
Arbejdsmand Bendt Jørgensen.
Politiassistent Munk Petersen.
Kaptajn Chr, Nielsen.
Kærnemager Poul Tange.
Fru Else Jacobsen.
Fru Erna Erlandsen.
Skoleinspektør H. Priess Sørensen.
En repræsentant fra Snostrup sogn.
2 . Det rådgivende aftenskoleudvalg.
Kaptajn Chr. Nielsen.
Kærnemager Poul Tange.
Fru Else Jacobsen.'
Fru Erna Erlandsen.
Skoleinspektør H. Priess Sørensen.
122 o

(J, nr. o75»15)

Valg af medlemmer til amtsrevalideringsudvalget. - Over

lades til Hillerød og Helsingør byråd.
123,

(j. nr. 824.5)

Valg af medlemmer til repræsentantskabet til den projekte

rede salgshal. - Borgmesteren og E. Retoft valgtes.
124,

(j. nr. 811.113)

Andragende om fornyelse af tilladelse til fragtmandskør

sels l) Anders P. Hansen, Skuldelev, Skuldelev- København. 2) Georg Chri
stensen, Fr-sund, Fr-sund-København„ 3) Gunnar Vald. Frandsen, Kulhuse,
Kulhuse-København. 4 ) Jens Rik. A. Frederiksen, Vejleby, Vejleby-København.
5) Gustav Bjerregaard, Skibby, Skibby-København. - Anbefales på betingelse
af, at der fra Horns Herred ikke optages gods i Fr-sund eller fra Køben
havn til Horns Herred afsættes gods i Fr-sund.
125,

(J. nr. 811.111)

Støberiarbejder Lars 0. Jensen anmoder om at få fældet

lindetræet i Havnegade. Vejudvalget indstiller, at træet bevares., -- Vej-r
udvalgets indstilling forkastedes med 7 stemmer mod 2. Det vedtoges med 7
126

.

stemmer mod 2 at lade træet fjerne.(Borgmesteren og Dahl Madsen stemte ikke
(j. nr. 811.H l . 9)

Andragende fra K.T.A.S. om tilladelse til nedlægning

af telefonkabler fra centralen til Engbæk. Vejudvalget indstiller, at den
givne tilladelse godkendes. - Godkendes.
127.

(j» nr. 778*532)

Andragende fra "Rosenvænget" om godkendelse af, at der

installeres oliefyr, og at udgiften afholdes af afskrivningskontoen. Anbefales.

- 15 128.

(j. nr. 0 7 8 .5 1 )

Andragende om tilskud til ombygning af optagelseshjemmet

"Lundely" i Fredensborg. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der
bevilges 1 kr. pr. indbygger. - Bevilges under forudsætning af at amtets
øvrige kommuner yder et lignende tilskud.
129.

(J. nr. 713olll)

Andragende om approbation af matr. nr. 18de Udesundby.

Stadsingeniøren indstiller, at andragendet anbefales, men at det meddeles
andrageren, at man vil modsætte sig yderligere udstykning af ejendommen.Stadsingeniørens indstilling tiltrædes.
130.

(j. nr. 811.111 (754*21)

Skrivelse fra grundejere i Frederiksborggade om,

at de finder det urimeligt, at der indføres parkeringsforbud i gaden. Vej
udvalget indstiller efter forhandling med politimesteren, at forbudet fast
holdes, men at man betragter et år som prøvetid. - Udvalgets indstilling
vedtoges.
131.

(j. nr. 851.112.7)

Indstilling fra skoleudvalget om, at reglerne for læ

rernes refusion af rejseudgifter til kursus ændres således, at der kun kræ
ves tilbagebetaling, såfremt læreren fraflytter inden 5 år.- Udvalgets ind132.

f5^nr^®7T§^31?of5*5)

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om

opførelse af et nyt vandtårn ved Frederiksborgvej, og at arbejdet overdra
ges murermester H. Jakobsen efter regning. Udgiften er anslået til ialt
355»ooo kr. - Udvalgets indstilling vedtoges.
133*

(J* nr. 851-162)

Indstilling fra skoleudvalget vedrørende adgangsforhold

m.v. ved Falkenborgskolen.- Det indstilles, at der indrettes tre toiletter
i mellemskolebygningen og ryddes og plantes øst for den nye gymnastiksal.
Udgiften anslås til 28.5oo kr. - Indstillingen vedtoges.
134.2:

(J. n r * 778*511)

Tegning til garage på matr. nr.

markj. Rolf Krakes-

vej 2o, tilhørende elmontør Torfinn Andersen. - Godkendes.
1341*

(J* nr. 778.511)

Tegning til garage på matr. nr. 254 dg? Pilealle 12, til

hørende pølsehandler Poul Svendsen. - Godkendes.
134c.

(J. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på pare. nr. 4° af "Møllegården"

tilhørende kriminalassistent F. Bohardt. - Godkendes.
134d.

(J. nr. 778.5 H )

Tegning til fabriksbygning på matr. nr. 254am og 2 5 4 ck

bygr., Roskildevej 55? tilhørende fabrikant Chr. Christiansen. - Godkendes
på forskellige betingelser.
135*

(J* nr. 073.526)

Kommunens regnskab for 1959/6o. - Godkendes og overskri

delserne efterbevilgf g.
136.

(j. nr. 813*12.o73*526)

Havnens regnskab for 1959/6o.

Godkendes.
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137*

(J. nr. 7 5 4 .2 5 )

Andragende fra fru Marga Nielsen om stadetilladelse.

(isbus med servering). - Kasse-, og regnskab s idvalget indstiller, at andra
gendet bevilges. - Bevilges.
138.

(J. nr. 0 7 3 . 5 1 (0 7 3 .5 H.I.)

2. behandling af indstilling om køb af murer

mester Henning Jakobsens grund, matr. nr. 231f bygr.°gH markj. - Indstil
lingen vedtoges.
139.

(J. nr. o73.5l(o73.511*2)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at de

på kommunens areal ved Enebærvej beliggende træhuse fjernes og arealet af
hændes til købmand Carl Johan Nielsen for en pris af 3 kr. pr. uf. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.
14 0 .

(j. nr. 08 (0 8 7 .4 1 )

Indstilling om at bestyrerinde fru

"Øster

gården" fra I/8 -I960 lønnes med 1 3 . 6 8 0 kr., stigende hvert 2 . år med 600 kr.
til I6 . 0 8 0 kr. + bestillingstillæg: 3 oo kr. årlig + till. som for honorar
lønnet p.t. 1 1 5 % + stedtillæg og dyrtidstillæg i h. t. tjenestemandsvedtæg
ten. Udvalget indstiller samtidig, at et andragende fra

om at

måtte blive fri for at spise på hjemmet ikke imødekommes. For kost og logi
m.v. fradrages de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler.Indstillingen vedtoges.
141.

(J. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7 djo markj., Kong

Skjoldsvej 12, tilhørende elektriker Ole Christiansen. - Godkendes.
142.

(j. nr. 778.511)

Tegning til garage på matr. nr. 3h markj., Agervej 2, tilh

murer M. Klemensen. - Godkendes.
143.

(J. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. Tbs_, Rolf Krakes-

vej 19, tilhørende ejendomsmægler Folmer Arpe. - Godkendes.
144.

(J. nr. 811.111)

Fornyet behandling af sag vedrørende snedker 0. Borrings

krav om indsætning af en (ny) låge i hegnet til hans ejendom, Færgevej nr.
17. Vejvæsenets flertal indstiller, at klagen afvises, medens mindretallet
(Chr. Jørgensen) indstiller, at der indsættes en låge. - Det vedtoges med
6 stemmer - socialdem. + redaktør Jørgensen - at opsætte en låge på kommu
nens regning.
145.

(J. nr. 754.25)

Andragende fra beboerne på "Klinten" om opsætning af et

skilt "legende børn". - Kan ikke imødekommes.
14 6 .

(J. nr. 0 7 3 . 5 1 (o73.511.2)

Indstilling om at der til Brøndbyøster Møbel-

og Trævarefabrik A/S af 1949 afhændes lo. 000 m af St. Marienlyst for 4 kr.
pr. m2, overtagelse l/l-1 9 6 l og byggepligt senest 4 år herefter, ellers til
bagekøbsret til samme pris. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

...
147-

- 17 (J» nr. 848.431)

Andragende om folkepension. Socialudvalget indstiller, at

pensionen bevilges. - Bevilges eensteimnigt.
148.

(j. nr. 851.162)

Tilbud på beplantning af Marienslystskolen og læplantning

ved St. Marienlyst og Omkørselsvejen og Kocksvej. - Rasmus Jørgensens tilbud
på 4 3 .1 oo kr. antages, hertil kommer andre udgifter på 1 2 «9 oo kr.
149«

(J. nr. 857« o73.545)

Fornyet behandling af spørgsmålet om fjernelse af en

bænk i kirken ved orglet. - Det vedtoges at lade midterpartiet fjerne.
Mødet hævet,
Byrådsmødet den 18. oktober 1 9 6 0 .
150.

(J. nr. 0 7 4 )

151.

(J. nr. 778.532)

152.

(j. nr. 0 7 8 .5 1 )

Valg af valgstyrere til folketingsvalget. - Byrådet valgtes.
Regnskab for Frederikssund Boligselskab. - Godkendes.
Andragende fra samvirkende Idrætsforeninger om et tilskud

på 7oo kr. til lokaleleje. - Bevilges.
153.

(J. nr. 8 5 1 .1 2 2 )

Ølstykke kommune forespørger, om man vil optage elever i

eksamensklasserne og eventuelt 8 . klasse. - Skolekommissionen indstiller, at
eleverne modtages under forudsætning af, at pladsforholdene tillader det. Indstillingen vedtoges.
154*

(J. nr. 777*81)

Valg af 2 medlemmer til byudviklingsudvalget. - Borgmesteren

og Retoft valgtes.
155.

(J. nr. 824.111.8)

Indstilling om nedsættelse af gasprisen til 35 øre pr.

m3 i husholdninger, hvor der er gasvandvarmere. - Indstillingen vedtoges.
156.

(j. nr. 824.112.8)

Indstilling om nedsættelse af kokspriser til 8,5o kr. og

6 , 5 0 kr. for henholdsvis knust koks og nøddekoks. - Indstillingen vedtoges.
157.

(J. nr. 8 2 4 .1 1 2 .6 2 .0 7 3 .6 )

Udvalget f or de kommunale værker indstiller, at

kontrakterne med storforbrugerne af el opsiges. - Indstillingen vedtoges.
158. (j. nr. 8 5 2 .ll)

A/S Axel B. Lange forespørger, om man er interesseret i at

leje lokaler til bibliotek i en ejendom, der skal opføres ved Ny Østergade.Sagen udsættes til nærmere drøftelse bl. a. i biblioteksudvalget.
159.

(J* nr. 8 2 4 . H 2 .5 2 4 )

Skrivelse fra N. E. S. A. med forslag om ledningsfø

ringen for højspændingsledninger til og fra den nye transformerstation ved
Falkenborgvej. - Forslaget tiltrædes.
16 0 .

(j. nr. 778.5)

Andragende fra bagermester Vald. Petersen om godkendelse af,

at en lejlighed i ejendommen Fællesvej 14 godkendes som tjenestebolig. Godkendes.
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161.

(j. nr. 778.511)

Tegning til garage på matr. nr. 7br markj., Kong Skjolds

vej 1, tilhørende forvalter Palle Hansen. - Godkendes.
162.

(j. nr, 778.511)

Tegning til garage på parcel nr. 44 af "Møllegården",

tilhørende P. Jeppesen. - Godkendes.
163.

Tegning til beboelseshus på parcel nr. 46 af "Møllegår

(J. nr. 778*51l)

den", tilhørende tømrermester Ernst Hansen. - Godkendes.
16 4 .

(J. nr. 778.511)

Tegning til portnerbolig og lagerbygning på matr. nr.

4bu, tilhørende K.K.C. a /S. - Godkendes.
16 5 .

(J. nr. 778.511)

Tegning til garagekompleks og beboelseshus på parcel af

matr. nr. 7ar markj., Kocksvej 17, tilhørende fragtmand Georg Christensen.Godkendes.
166.

(j. nr. 851.112.4)

Skolekommissionen indstiller eenstemmigt, at Erik Thy-

kjær Hvidtfeldt, Gundsømagle ansættes som aspirant i et ledigt embede fra
l/lo-196o. 167.

Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 8 5 i . H l )

Skolekommissionen indstiller eenstemmigt, at skoleinspek

tør N. Uldall Jessen, Sønder Brarup ansættes som overlærer fra 1. Januar
1961. - Indstillingen vedtoges.
168.

(j. nr. 778.532.1 (-4 )

Andragende fra ingeniør

om tilladelse

til at overtage et i ejendommen, matr. nr. 4ba indestående statslån. Anbefales.
169.

(J. nr. 778.532.1 (-4 )

Andragende fra telegrafist

om tilladelse til at overtage et i ejendommen, matr. nr. 4ai indestående
statslån. - Anbefales.
1 7 0.

(j. nr. o73.51 (o7 3 .5 1 1 *2 )

2. behandling af indstilling om salg af matr.

nr. 8ax til købmand Carl Johan Nielsen. - Indstillingen vedtoges.
171*

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

2 . behandling af indstilling om salg af lo. 000 nf

af St. Marienlyst til Brøndbyøster Møbel- og Trævarefabrik. - Indstillingen
vedtoges.
172.

(j. nr. 073.51 (o73.5H*2)

Indstilling om at man afhænder et areal, stort

ca. 5oo m af matr. nr. 9f. for 4 kr. pr. m2 til rutebilejer

under

forudsætning af, at der på den samlede ejendom tinglyses deklaration om be
plantning og vedligeholdelse af denne. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
173.

(J. nr. o73*5l)

Indstilling om at man mageskifter telefonselskabets plads

ved Kocksvej med et tilsvarende areal ved A. C. Hansensvej og afholder ud
gifterne ved flytning af selskabets garage og indhegning til den nye plads

- 19 og derefter anlægger veje. Udgiften hertil er anslået til ikke at ville
overstige 2 5 . 0 0 0 ler. Telefonselskabet ønsker at købe oa. I .00 0 m3 mere* end
man har på Kocksvej. Prisen for disse l.ooo m2 indstilles fastsat til 4 a 5
kr. pr. m2 efter nærmere forhandling. Såfremt dette magelæg går i orden, ind
stilles det, at man afhænder telefonselskabets tidligere areal ved Kocksvej
til fabrikant Jepsen for 7 kn» pr„

Endvidere indstilles det, at man fe

retager mindre magelæg med grundejerne ved Kocksvejs østside, således at
der opnås en mere regulær grund, hvoraf oa, 3 «2 oo uf indstilles afhændet til
Dansk Andels Ægeksport for6 kr. pr. m2 og ca, 9*3oo m2 til A/S Eva for 5

kr.

pr„ uf« Yed magelægene får kommunen nogenlunde samme areal, som man afgiver,
og der betales intet, bortset fra murermestrene brdr, Sørensen, der får et
noget større areal, end de afgiver. Por
5 kr. pr. nf. Det tilføjes, at arealerne

dette indstilles prisen fastsat til
ikke kan opgives nøjagtigt, før

landinspektøren har foretaget opmåling. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges»
174„

Andragende fra Erling Nielsen om autorisation som el-installatør. - Det v e d 
toges at autorisere pågældende.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 3o. september 1960
på "Bi-lidt", Fraværende var Chr. Jørgensen,

175.

(j. nr. 778*511 og o73.5l)

Fortsat behandling af sag vedrørende salg af

areal af matr. nr, 9f markj, til rutebilejer A. Simonsen og om godkendelse
af opførelse af garageanlæg. - Efter på stedet at have beset forholdene ved
toges det med 6 stemmer at afhænde arealet for

4 kr.

pr, irf og at godkende

garageanlægget efter en ændret plan og under forudsætning af, at der ting
lyses deklaration om beplantning.
176«

(j. nr. 857*o73.545)

Fornyet behandling af spørgsmålet om fjernelse af den

bagerste bænk i kirken. - Efter at have beset kirken vedtoges det med 9 stem
mer, at lade bænken fjerne. Jørgen Christiansen ønskede anført, ab der ikke
må blive færre pladser.
Mødet

hævet.

Byrådsmødet den 21. november 1 9 6 0 ,
177 •

(j, nr, 824.5)

178.

(j. nr, 8 4 2 .ll) Regnskab for sygehusets ambulancer,for 1959/So.,- Til efter
retning.
(j. nr. 811.lll) Cirkulære af II/I0 -I960 vedrørende hovedlandeveje. -

179.

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

Til efterretning med bemærkning, at man finder det urimeligt, at A6 ikke
bliver hovedlandevej. Man vedtog at forhandle med de øvrige interesserede
købstæder om sagens eventuelle genoptagelse.

- 2o 180.

(J. nr. 8 5 2 .ll)

Biblioteksudvalget tilbagesender sagen vedrørende fore

spørgsel fra .

om eventuel leje af bibliotekslokaler og ud

taler eenstemmigt, at man vil foretrække, at der bliver opført en selv
stændig biblioteksbygning og at indstille, at der bevilges et beløb af bib^
lioteksbyggefonden til projektering af en sådan på grunden ved hjørnet af
Ny Østergade og vejen til Nørreparken. -

■ ■

Det vedtoges med 8 stemmer mod 1 (Kaj Sørensen), at man ikke vil leje lo
kaler.
181.

(J. nr. 811.111)

Projekt til anlæg af en østre omfartsvej. Udgiften anslås

til 7 .6 0 0 . 0 0 0 kroner.- Det vedtoges at indsende projektet med ansøgning om
tilskud fra vejfonden.
182.

(j. nr. 8 2 4 .1 1 2 .6 2 .0 7 3 .6 )

Udvalget for de kommunale værker indstiller, at

overenskomsten med N.E.S.A. vedrørende lo kv. ledningsforbindelser ændres. Udvalgets indstilling vedtoges.
183*

(J. nr. 778.511)

Tegning til garage på matr. nr. 254cq, Pileallé 7 j tilhø

rende repræsentant Tage Mortensen. - Godkendes.
I8 4 .

(J. nr. 778.511)

Tegning til værkstedsbygning på matr. nr. 7dz markj. Kocksf

vej 19, tilhørende snedkermester Erik Nielsen. - Godkendes.
185-

(J. nr. 778.511)

Tegning til en garagebygning på matr. nr. 4&g markj., Fre-

deriksværkvej tilhørende Boesen-Nielsen og Eriksen. Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at projektet godkendes, men ikke at udnyttelsesgraden
generelt forhøjes til 4 °
186.

(j. nr. 8 7 )

- Udvalgets indstilling vedtoges.

Indstilling til valg af søretsmedlem. - Havnefoged Nielsen

indstilles genvalgt.
187.

(J. nr. 712.2)

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om auto

risation af Otto E. Nielsen, Gørløse som el-installatør.-Indstillingen ved
toges.
188.

(j. nr. 712.2)

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om autori

sation af Leif Rasmussen, Markleddet 3, som gas- og vandmester, - Indstil
lingen vedtoges.
189.

(J. nr, 8 5 1 .1 6 2 .3 .0 8 )

Andragende fra børnetandlæge fru

om afsked

fra l/2-196l. - Bevilges.
190.

(j. nr. 0 8 )

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man opretter en

stilling som overassistent, da der ikke er ansøgere til stilling som kontor-|
assistent. - Indstillingen vedtoges.
191.

(J. nr. 8 5 2 .ll.0 8 )

Biblioteksudvalgets flertal indstiller, at biblioteka

ren fra l/4-196l lønnes som viceinspektør. - Indstillingen vedtoges.

_ 21192 o

(J. nr, 778-5)

Pr-sund. Sparekasse ansøger om at måtte inddrage en lille

tjenestebolig til udvidelse af Sparekasse* - Bevilges,
193.

(J. nr, o73»5l)

Kasse- og regnskabs-udvalget indstiller, at laden på Aske

lund udlejes til autoforhandler Vilh. 0. Petersen for en månedlig leje på
2oo kr, - Indstillingen vedtoges.
194*

(J. nr. o73.5l)

Forpagtningskontrakt med Poul Christensen vedrørende area

ler fra Askelund. - Godkendes.
195®

(J. nr. o73.5l)

Forpagtningskontrakt med K. P, K. Madsen vedrørende, area

ler fra ejendommen på Holmensvej, matr. nr. la, 3f og Askelunds enge* ~
Godkendes.
196.

(J. nr. o73.5l)

Indstilling fra kasse. -og regnskabsudvalget om salg af

grunde fra matr. nr. 8od, 8v ved Strandvejen til følgende: .
Parcel nr.
1. Overingeniør
2 . Driftleder
3. Sparekassedirektør
4 . Ingeniør
8 « Klinikchef
9. Elektroingeniør
1 2 . Overingeniør - ‘
13. Driftsleder.:
1 4 . Bogholder
18. Fabrikant
19. Driftsleder
21. Assistent :
2 2 . Civilingeniør

•

•

•

«

•

.......
.... ..............
l . ..........................
...
..........
;....... .
1..............,
................

2
Pris pr, m
18 kr.
18
18
12
14
14
15
15
15
18
18
15
13

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,
197®

(J® nr. o73.511®2)

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om, at man

mageskifter ejendommen, matr. nr. 223, Ny Østergade 11 med den købmand N.
Koldborg tilhørende ejendom, matr. nr. 118a, Prederiksborggade 13, og at det
godkendes, at Koldborg nedriver bygningerne og opfører en forretningsejendom
i een etage. - Indstillingen vedtoges.
198.

(J. nr. o73.5l)

2. behandling af indstilling om salg og magelæg ved Kocks-

vej.- Indstillingen vedtoges.
199®

(J® nr. o73.5l)

Ejendomsudvalget indstiller, at der lægges nyt gulv i stuen

i ejendommen Vænget 9, indrettes W„C. og anskaffes et elkomfur (der er ikke
installeret gas).- Udgiften anslås til ikke at ville overstige 4®ooo kr* Indstillingen vedtoges.
2oo.

(j. nr. o73®5l) Ejendomsudvalget indstiller, at der indrettes 3 W.C.'er i
ejendommen Pærgevej 7® Udgiften antages ikke at ville overstige 4®000 kr.Indstillingen vedtoges.

22 201.

(J. nr. o73.5l)

Ejendomsudvalget indstiller, at der indrettes 3 w.c.-er

i ejendommen Aagade nr. 1. Udgiften antages ikke at ville overstige
5.000
202.

kr. - Indstillingen vedtoges.

(j. nr. 851.112.52)

Andragende fra lærerinde

om at måt

te træde uden for nummer i et år fra 1, januar I96I. Skolekommissionen
indstiller, at andragendet anbefales. - Anbefales.
2o3«

(J. nr. o73.511.2)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man mage

skifter et areal af matr. nr. 28a med et areal af matr. nr. 28ao og 28ak,
tilhørende kartoffelhandler

- Sagens overgang til 2, behand

ling vedtoges.
204.

(J. nr. 851.162)

Kontrakter med murermester C. Andreasen og tømrermester

Poul Larsen vedrørende arbejdet på 2 .byggeafsnit på Marienlystskolen for
henholdsvis 212.o94 kr. og 72.52o kr. - Godkendes.
205.

(J. nr. 778*511)

Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7da markj. Rolf

Krakesvej 22, tilhørende forvalter Elleby Andersen. - Godkendes.
206.

(j. nr. 778.511)

Projekt til opførelse af en halvtagsbygning og en gara

gebygning på matr. nr. 14.S markj., Færgevej 73 tilhørende depotindehaver
Ejnar Hansen. Stadsingeniøren anbefaler, at halvtagsbygningen godkendes,
men at man ikke godkender, at der etableres endnu en overkørsel fra ejen
dommen til Færgevej. - Stadsingeniørens udtalelse tiltrædes.
207.

(J. nr. 778.532) Andragende fra boligselskabet "Rosenvænget" om garanti
for lån 5 7 7 * 0 0 0 kr. i reallånefonden og driftstilskud til 2 o lejligheder
°g 15 garager på matr. nr. 12ø_, Rosenvej. - Det vedtoges at anbefale og
påtage sig garantien.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 12. december 1 9 6 0 .
Helga Larsen syg.

2 08 .

(j. nr. 777*81)

Skrivelse fra boligministeriet om at byudviklingsudvalget

nu er nedsat. - Til efterretning.
209.

(J. nr. 851.162.3)

Udkast til regulativ for skoletandkliniken. - God

kendes.
210.

(J. nr. 8 4 2 .ll)

Betænkning vedrørende amtets sygehusvæsen. - Til efter

retning.
211.

(J. nr. 811.113)

Andragende fra vognmand Leif Riishøj, Skoven pr. Jægers

pris om overtagelse af fragtma? dsrutenHolbæk-Jægerspris-Frederikssund. Intet at indvende.

“ 23 212.

(J. nr. 824.112.8)

Indstilling om nedsættelse af elpriserne fra- og med

aflæsningen i februar 19 6 1 til følgende beløbs
1)

Bolig- og erhvervstarif vekselstrøm med 2 øre til 14 øre/kwh.

2)

Bolig- og erhvervstarif jævnstrøm med 5 øne fil 20 øre/kwh.

3)

De øvrige tarifer og faste afgifter er uændrede. - Indstillingen ved

toges,
213.

(J. nr. 778.317.8 og 824.112,8)

Indstilling fra udvalget for de kommu

nale værker om indførelse af tilslutningsafgifter vedrørende el og vand.-Indstillingen vedtoges.
214.

(J. nr. 778.511)

Tegning til en garage på matr. nr. 4 ~ > Markledet, til

hørende skibstømrer Petersen. - Godkendes.
215.

"bi
Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 1— , Kastanie

(J. nr. 778«51l)

alle 26, tilhørende fru Merete Wilhelmsen. - Godkendes.
216.

ccL
Tegning til en garage på matr. nr. 7— ? Kong Skjoldsvej

(j. nr. 778.511)

9, tilhørende tømrer Ejner Jensen. - Godkendes,
217.

(J. nr. 778.5)

Andragende fra maskinarbejder Niels Høeg om tilladelse

til at nedlægge en lejlighed på 1. sal i hans ejendom, Bøgealle 12. Kas
se- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet ikke bevilges. - Kan
ikke bevilges,
218.

(j. nr. 852.11.08)

Andragende fra den assisterende bibliotekar om af

sked fra 1. marts 1 9 6 1 . - Bevilges.
219.

(J. nr. 8 5 1 .1 6 2 .3 .o8 )lndstilling om, at man indgår overenskomst med kom
munernes Pensionsforsikrings A/S om pensionsordning for særlig ansatte
funktionærer, f.eks. deltidsansatte tandlæger. - Indstillingen vedtoges.

220.

(j. nr. 073*511*2)

2 . behandling af indstilling om salg af 13. parceller

af matr. nr. 8^- og 8—
221.

(j. nr. 0 7 3 *5 1 1 *2 )

markj. ved Strandvejen. - Indstillingen vedtoges.

2 . behandling af indstilling om, at man mageskifter

et areal af matr. nr. 28— med et areal af matr. nr. 2 8 ~ og 2 8 ~ .

- Ind

stillingen vedtoges.
222.

(j. nr. 073.5l)

Indstilling om, at man til A/S Pr.sund Betonvarefabrik -

ev. dir. Gregersen personlig - afhænder 35*000 nf af Askelund og samt
lige bygninger for henholdsvis 6 kroner pr. nf og 55*000 kroner eller
ialt 2 6 5 .OOO kroner. - Salg af arealer ved A. C. Hansensvej bortfalder
herefter. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

- 24 223.

(J. nr. 778.2)

indragende fra mælkehandlerne om indførelse af en ordning, der

går ud på, at der i vinterhalvåret kun udbringes mælk på hverdage, og at meje
riudsalgene kun holder åbent helligdage fra 8 —

til lo —

ev. helt lukker. -

Det vedtoges at godkende, at man indtil 1. april d.å. godkender ordningen, så
ledes at udsalgene holder åbent fra 8 —
224.

- lo — . -

(j. nr. 0 8 ) Ansøgninger til stillingen som overassistent. - Det vedtoges at
ansætte kommuneass. Poul Jørgensen, Odense fra 1. marts 1961.

225.

(J. nr. 778.511)

Tegning til en forretningsbygning som købmand N. Koldborg

vil opføre på matr. nr. 223, Dy Østergade 11. - Godkendes, idet der dog kun må
anbringes een overkørsel til Ny Østergade.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9« januar 1961.
Dahl Madsen fraværende under det åbne møde.
Borgmesteren indledte mødet med at mindes overass.

som i dag er

afgået ved døden.
226.

(j. nr. 84.o72.8)

Opgørelse vedr. mellemkommunal refusion, hvorefter kommunen

skal indbetale ialt 64.455 kr. - Til efterretning.
227.

(J. nr. 842.6l.o77.l)

Socialudvalget fremsender forslag til ordens- og kost

reglementet for "Østergården". - Godkendes.
.228.

(J. nr. 086) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at borgmesteren og kæm
neren bemyndiges til at underskrive kautionspåtegninger vedr. statslån til
boligbyggeri. - Udsættes.

229.

(J. nr. 778.511)

Cand. jur.

andrager om godkendelse af, at der

på ejendommen, matr. nr. 3 b, Udes. må opføres 144 lejligheder i 2 etagers
ejendomme. - Det meddeles pågældende, at man ikke kan godkende projektet, da
arealet er udlagt som industriareal.
230.

(J. nr. 851.162)

Skoleudvalget fremsender skitse til ombygning af det tidli

gere gi. hjem til skoleformål, og kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at
udgifterne hertil og til cykelskure, nye indgangsforhold, toiletter m.v., ca.
2oo.ooo kroner, afholdes af kapitalfonden og restitueres med l/lo årlig. Udvalgenes indstilling vedtoges.
231.

(J. nr. 851.112.52(851.11.o83.5)

Andragende fra lærerinde

om at

få sit timetal nedsat til 24 timer ugentlig. - Skolekommissionen anbefaler. Anbefales.

- 25 232.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man er~
2
areal langs Lundebjergvej, 11 .6 65 m for 39.000

hverver landinspektør

kr., og at man også erhverver den arbmd.
matr. nr. 7 ^
233-

tilhørende ejendom,

markj. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

(J. nr. o7 3 .5l(o7 3 .5 1 1 .2 )

2 . behandling af indstilling om salg af areal af

Askelund II til grosserer Gregersen. Det indstilles endvidere, at der indtil
2
1 / 7 - 1962 gives ham købsret på indtil 25.000 m til samme pris. - Indstil
lingen vedtoges.
234*

(J. nr. 713.13)

Andragende fra folkepensionist Olaf Nielsen, Bakkegade 1 om

fritagelse for hundeafgift. - Bevilges indtil videre.
2
235«

(J* nr. o73.5l(o73.511.l)
tibetjent

Indstilling om erhvervelse af 5.2oo m

ejendom for en pris

af 8 —

af overpoli

pr. m2 . - Sagens overgang

til 2 . behandling vedtoges.
2 36 .

(J. nr. o73.5l(o73.5H.l)

Sag vedr. erhvervelse af en del af Islebjerggård. -

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges, idet kasse- og regnskabsudvalget
2
bemyndiges til at tilbyde 600.000 kr. for de omhandlede ca. 166.000 m .
Mødet hævet.

Ekstraordinært byrådsmøde den 26. januar 1961.
237-

(J. nr. o73.5l(o735U.l)

Fornyet behandling af sag vedr. køb helt eller delvis

køb af Islebjerggård. - Det vedtoges at erhverve ejendommen for 3*2oo.ooo excl.
grunds tignings skyld.
23 8.

(J. nr. o73«5)

Optagelse af et midlertidigt lån på 1.5 mili. kr. hos vekseler-

firmaet Raaschou, 4 $ tilbagebetaling om et år, effektiv rente 5>7 $. Sagens
overgang til 2 . behandling vedtoges.
239.

(J* nr. 778.317.8)

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om opsæt

ning af vandmålere og ændring af priserne. - Forbrugsafgiften forhøjes til 35
3
øre pr. m . - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

- 26 Byrådsmødet den 13* februar 1961.
240.

(j. nr. 824.5)

2 4 1.

(J. nr. 84.o72.8)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
Meddelelse om statstilskud til sociale udgifter for 1961/62;

2o5-258 kr, - Til efterretning.
24 2.

(j. nr. 842.ll.o73.526)
1961/62

243.

Meddelelse om statstilskud til sygehusudgifter for

534.49 0 kr. - Til efterretning.

(j. nr. o71.5)

Indstilling om, at vejen bag Falkenborghus benævnes Parkvej. -

Overlades til vejudvalget, da navnet "Parkvej" ikke synes velegnet.
244.

(j. nr. o73.526)

Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskab for

1958/59 og' godkender, at der ikke på budgettet fremtidig foretages henlæggelser
til kassebeholdningen. - Til efterretning.
245

(J. nr. o73.526)

Kommunens regnskab for 1959/6o til decision. - Decision af

gaves .
246.

(j. nr. 842.6 1 ) Opgørelse over udgifterne ved opførelse af Østergården,
1.998.224 kr. (excl. inventar). - Til efterretning

247.

(j. nr. 842.6 1 )

Socialudvalget indstiller, at ingeniørhonoraret ved opførelse

af Østergården, der er beregnet til 75«76o kr., godkendes. - Udsættes.
24 8 .

(j. nr. 086) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at borgmesteren og kæmne
ren bemyndiges til at underskrive kautionspåtegninger vedr. statslån til bolig
byggeri. - Indstillingen vedtoges.

249.

(J. nr. 85I.I6 2 .3 )

Skoleudvalget indstiller, at der indrettes yderligere en

klinik i tandklinikbygningen. Udgiften til indretning og instrumenter andrager
24.000 kr., hvortil kommer et mindre beløb til håndværkerudgifter. - Indstil
lingen vedtoges.
250.

(j. nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 4

Marienlystvej

3, tilhørende arbmd. B. Jørgensen. - Godkendes.

251.

(j. nr. 778.511)

Projekt til ombygning af matr. nr. 221 — , Kocksvej 7, Pr.sund

amtstue. - Godkendes.
252.

(j. nr. 851.19)

Skolekommissionen indstiller, at antallet af særundervisnings

timer forhøjes fra 25 til 45 timer. - Indstillingen vedtoges.

253

(j. nr.o8.o7V*l) Forslag til lønningsregler for kommunalt ansatte. -

254.

(J. nr. 7 8 4 .08)

*

Vedtoges.

Indstilling fra brandkommissionen om ændring af lønningerne

til brandmændene, således at timelønnen for stationsvagt forhøjes med 2 kr. og
for øvelser og stationsarbejde med 1 kr. - Indstillingen vedtoges.

- 27 255.

(j. nr. 784.3)

Indstilling om anskaffelse af en ny motorsprøjte m.v. for

176 .000 kr. - Indstillingen vedtoges.

.

256

(j. nr. 811.111)

Arkitekt

fremsender udstykningsplan for ejendom

men matr. nr. 1 — Bonderup. Stadsingeniøren indstiller, at udstykningen ikke
tillades, og at sagen fremsendes til byudviklingsudvalget med indstilling om,
at arealet inddrages som yderzoneareal. - Udsættes.
257.

(j. nr. 754.25)

Andragende fra

om tilladelse til opstilling af

en isbod på havnen. Det indstilles, at andragendet under hensyn til de ind
skrænkede pladsforhold ikke imødekommes. - Indstillingen vedtoges.
258 .

(j. nr. 778.5)

Andragende fra købmand Jørgen Rasmussen om tilladelse til at

nedlægge en lejlighed i ejendommen, Lundevej 11a. - Det indstilles, at der gi
ves tilladelse til, at lejligheden inddrages som butiks- og udstillingslokale
(ikke lager), når den nuværende lejer har skaffet sig anden lejlighed. Indstillingen vedtoges med lo stemmer. Chr. Jørgensen stemte ikke.
259.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra fru

_

om tilladelse til at nedlægge

lejligheden på l.sal i sin ejendom i Tværstræde. - Overlades til kasse- og
regnskabsudvalget.
260.

(j. nr. o73.52l)

261.

(j. nr. o73*5)

Kommunens overslag for 1961/6 2 . - Overgår til 2. behandling.
2. behandling af sag vedr. optagelse af et lån hos Gudme Raa-

schøu på 1.5oo.ooo kr. på eet år. Rente 4

p.a. Kurs 98,37 (effektiv rente

5,7 Tø). - Det vedtoges, at optage lånet.
262.

(j. nr. o73.5l(o73.511.2)
og tømrermester

Indstilling om, at man til murermester
2
2
afhænder henholdsvis ca. 5*2oo m og 2.5oo m

cl

o

af matr. nr. 28 — ved A. C. Hansensvej for 5 kr. pr. m , og at man i anl. af
2
opførelse af kvæghallen af a / s Fr.sund Betonvarefabrik er-hverver ca. 340 m
3/"fc

26 5 .

af matr. nr. 28 — . - Sagernes overgang til 2. behandling vedtoges.
2
(j. nr. o73.5l(o73.511.2) 2. behandling om erhvervelse af 5-2oo m af matr.
ø
nr. 3 ~ Uds. tilh. overpolitibetjent K. P. K. Madsen. - Det vedtoges at er
hverve arealet.

264.

(j. nr. 76l)

Andragende fra konditor C. Brandi om fornyelse af beværter- og

konditorbevilling. Anbefalet af bevillingsnævnet. - Anbefales.
26 5 .

(j. nr. 713.13)

Andragende om fritagelse for hundeafgift fra;
Bestyrer Jens Christiansen
Pare. Ole Nielsen
C. Henning Hansen

Hønseriejer K. Pr. Breit
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller fritagelse for afgift indtil videre for
hver een hund. - Indstillingen vedtoges.

28 ~
266.

(j. nr. 851.111)

Andragende fra lærer E. Thorkildsen om udnævnelse til overlæ

rer fra 1 / 3 1961. Skolekommissionen indstiller, at andragendet bevilges. - An
dragendet bevilges.
267.

(J. nr. 8 4 8.4 3 1 ) Andragender om enkepension. Socialudvalget indstiller, at
pensionen bevilges. - Bevilges eenstemmigt.

268.

(j. nr. 851.112.4(851.11.o87.4l)

Andragende fra lærer K. Petersen om refusion

af rejseudgifter til årskursus. Skolekommissionen anbefaler på sædvanlige be
tingelser, således at beløbet i tilfælde af fraflytning tilbagebetales med fra
drag af l/5 for hvert år, der er gået siden kursus' afslutning. - Bevilges, idet
man dog må kræve, at lignende andragender

indsendes inden påbegyndelse af kur

sus .
269.

(J. nr. 778.532.2(-4)

Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om stats

støtte til opførelse af 2 blokke med 35 lejligheder og et selskabslokale ved
Falkenborghus . - Anbefales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.
270.

(J. nr. 778.552.2)
tant tilskud på 15

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der ydes et kon
¥0

af udgifterne ved opførelse af 2 af lejlighederne i Rcr-

senvænget III for mindstbemidlede. - Indstillingen vedtoges.
271.

(J. nr. o73«5)

Tilbud fra kommunernes pensionsforsikring a / o på et lån på

54 2.oo5 »4 2 , 5 ¥° p.a., kurs 92 1 /4 - effektiv rente 6 ,3 6 - afdragstid 15 år.Beregnet til kloakanlæg. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 1 3 . marts 1961.
272.

(j. nr. o73.526.5)

273.

(J. nr. o71.5)

Beretning om kasseeftersyn. - Til efterretning.

Kasse- og regnskabsudvalget meddeler, at vejen fra Falkenborg-

vej er benævnt "Mellemvej", jfr. forrige møde. - Det vedtoges at benævne vejen
"Nørresvinget".
274.

(J. nr. 778.51.o77.l)

Indstilling fra bygningsinspektøren om, at man søger om

udsættelse med byggelovens ikrafttræden. - Indstillingen vedtoges.
275.

(J. nr. 855*3)

Andragende om tilskud til drift af klubhuset på stadion. Sports

udvalget indstiller, at man bevilger 800 kr. for 1961/6 2 . - Indstillingen ved-* .
toges.
276.

(J. nr. 778.532)

Indstilling om bevilling af tilskud til 6 lejligheder for

mindstbemidlede i Dansk boligselskabs projekterede byggeri ved Frederiksborgvej.Indstillingen vedtoges.

.

'

■

• .

-

277.

29

-

(j. nr. 851.(71.2) Skolelægen opsiger sin stilling fra udgangen af skole
året. - Til efterretning.- Stillingen opslås ledig.

27 8 .

(j* nr. 813•12.o73.521) Havnens budget for 19 6 1 /6 2 . - Vedtoges.

279.

(j. nr. o7 3 .5 2 l) 2 . behandling af kommunens budget for 1 9 6 1 /6 2 . Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man bl. a. som følge af nye reg
ler om statsrefusion nedsætter skatteudskrivningen med 9 9 «8 oo kr. til
2 .6 0 0 . 0 0 0 kr. - Indstillingen vedtoges.

28 0.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus og værksted på parcel af matr. nr.
28a markj., A. C. Hansensvej 12, tilhørende tømrermester Ernst Hansen, Godkendes,

281.

(j. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. laæ markj. Pla
tanvej 21, tilhørende chauffør Howard Larsen. - Godkendes.

282 o

(j. nr. 8 5 i.Hl) Ansøgning fra lærer Knud Lindeløv, lærer Erik Grand og læ
rerinde Kirsten Bondebjerg Sørensen om udnævnelse til overlærere fra 1. april 1961. Skolekommissionen indstiller, at ansøgningerne imødekommes.Bevilges.

283.

(j. nr. 778,5) Andragende fra kusk

om tilladelse til at ned

lægge en lejlighed i Kalvøvej 2 under sin egen. Kasse-og regnskabsudvalget
indstiller, at andragendet ikke bevilges. - Indstillingen vedtoges.
28 4 .

(j. nr. o73.5) 2. behandling af sag om optagelse af lån i Kommunernes Pen
sionsforsikrings A/S. - Indstillingen vedtoges.

285.

(j. nr. o73.5l) Indstilling om, at man modtager et tilbud fra fhv. proprie
tær Lassen om at lade et tilgodehavende i "Islebjerggård" blive stående i
mindst 3 år til 7 i° rente. - Indstillingen vedtoges.

286.

(j. nr. o73,511.l) Indstilling om at man erhverver den arbejdsmand
tilhørende parcel, matr. nr, 7ec markj. ved Lundebjergvej, stor
I087 uf for ca. 5»loo kr. - Sagens overgang til 2. behandling.

287.

(j. nr. o7 3 .5 l(o7 3 .5 1 1 .2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af arealer
af matr. nr. 28a til murermester Henning Jacobsen og tømrermester Ernst
Hansen. - Indstillingen vedtoges.

288.

(j. nr. o73.51 (o73.511.2) Indstilling om salg af ca. 5 6 . 0 0 0 m2 af Store Marienlyst - Askelund til A/s Københavns nye tømmerhandel for 5 >00 kr. pr. m2
eller ialt 28o.ooo kr. - Sagernes overgang til 2. behandling vedtoges,

289 .

(j. nr. o73.51 (o73.511.2) Indstilling om salg af ca. 5 6 . 0 0 0 nf af Store
Marienlyst til å /S Dansk Signalindustri for 3 0 0 . 0 0 0 kr. kontant og om at
A/S får ret og pligt til, når bygningerne skal nedrives, at erhverve yder
ligere 3.3oo m2 for 4 kr. pr. m2. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

(j. nr. o73.5l)
290.

3o

(J. nr.(o73.511.2) Indstilling om salg af ca. 3o.ooo rn af Store MarienlystAskelund til et interess ntskab for 4 , 0 0 kr. pr. 1# eller 12o.ooo kr. .Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

291.

(j. nr. o73.51 (o73.511.2) Indstilling om at man sælger den af K.T.A.S. køb
te ejendom, matr. nr. 7 le markj. ved Kocksvej, stor 2o87 m2 til fabrikant
for 7 kr. 60 øre pr. m2 eller ialt 16,000 kr., der betales kontant
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

292.

(j. nr. 8 2 4 .1 1 2 .6 2 .0 7 3 .6 ) Indstilling fra de kommunale værker om nye. over
enskomster om elleverance til storforbrugere. Indstillingen vedtoges.

293.

(J. nr. 778.31.075.5) Udvalget for de kommunale værker fremsender forslag
til kontrakt med murermester Henning Jacobsen vedrørende opførelse af nyt
vandtårn. Arbejdet udføres efter regning med et fast salær på 65.000 kr. Forslaget vedtoges.

294.

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 3af markj. Frederiksborgvej 29, tilhørende murermester C. Andreasen. - Godkendes.

295.

(j. nr. 778.511) Tegning til en kontorbygning på parcel af matr. nr. 28a
markj., A. C. Hansensvej lo, tilhørende murermester Henning Jacobsen, - God
kendes.

296.

(j. nr. 777*81) (811.lll) Andragende fra arkitekterne Anton Borg og Arne
Vodder for entreprenør P. Haagensen om godkendelse af en udstykningsplan
for matr. nr. Ih Bonderup. Stadsingeniøren fastholder sin tidligere ind
stilling jfr. sidste byrådsmøde.- Indstillingen vedtoges.

297.

(J* nr. o73.511.l) Sag vedrørende eventuelt køb af matr. nr. 121 a tilhø
rende Arbejdernes Fællesorganisation. Den tilbydes for To.
overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet

000

kr. - Sagens

